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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é elencar os recursos linguísticos que caracterizam as marcas 

de interlocução empregadas pelo professor autor da aula, para conduzir o processo de 

aprendizagem em aulas de Educação a Distância (EaD) de disciplinas de diferentes 

áreas do conhecimento de um curso de ensino médio da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). A análise se deteve no material didático impresso. Este estudo se apoia nos 

conceitos de aprendizagem como prática social mediada pela linguagem (VYGOTSKY, 

1986); de alteridade e dialogismo (BAKHTIN, 2000, 2011) e no referencial teórico da 

Semiolinguística (CHARAUDEAU, 2009), em especial os conceitos de situação 

comunicativa, de sujeito e de modos de organização do discurso. O estudo aponta para 

uma correspondência entre os atos de linguagem presentes no material analisado e os 

atos de linguagem comuns ao gênero aula, incluindo os elementos de oralidade. 

Considera-se tal comportamento evidência de uma estratégia de aproximação entre os 

interlocutores do ato comunicativo que simula a presença física do professor na cena 

discursiva. Tal aproximação faz-se necessária para promover a interação e, assim, 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aula de  EaD – EJA – Interação - Material  didático impresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this work is to identify the linguistic features that characterize the marks of 

dialogue employed by the teacher to drive the learning process in lessons of different 

subjects in a distance education course for youths and adults (EJA). The analysis 

focused on the printed course material. The study is based on the concepts of learning as 

social practice mediated by language (VYGOTSKY, 1986); of otherness and dialogism                           

(BAKHTIN, 2000, 2011) and on the theoretical framework of Semiolinguistics 

(CHARAUDEAU, 2009), especially on the concepts of communicative situation, of 

subject and of modes of discourse organization. The study pointed to a correlation 

between the speech acts in the analyzed material and the speech acts common to the 

genre class, including the elements of speech. This is considered evidence of a strategy 

to bring together the interlocutors of the communicative act, simulating the physical 

presence of the teacher in the discursive scene. Such an approach is necessary to 

promote interaction and thus lead the process of teaching and learning. 

 

KEY WORDS: Distance education – Youth and adult learning (EJA) – Interaction – 

Printed educational material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ato de linguagem não é apenas uma expedição, mas é também uma aventura. 

Patrick Charaudeau 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

Introdução 10 

1 - A Educação de Jovens e Adultos no Brasil 15 

1.1. Breve histórico da EJA no Brasil 15 

1.2. Os sujeitos da EJA 24 

1.3. A EJA no século XXI: novos letramentos  26 

      2 - Educação a Distância: redimensionando o conceito de distância 28 

     2.1. A EaD e a EJA: uma relação já com tradição 30 

           2.2. Material didático impresso na EaD 34 

      3 - Fundamentação teórica para análise do corpus 41 

     3.1. A aula na EaD: um novo gênero? 41 

     3.2. Linguagem: lugar de ação 43 

     3.3. Os sujeitos do ato de linguagem 46 

     3.4. A situação comunicativa 47  

                   3.4.1. Características físicas da situação comunicativa na EaD 48  

              3.4.2. Características identitárias dos parceiros 49                                      

3.4.3. Características contratuais 50 

     3.5. Modos de organização do discurso 51 

4 – Análise dos dados 55 

           4.1. Metodologia da  pesquisa 57 

           4.2. Descrição e análise do corpus 63  

                   4.2.1. Língua Portuguesa: aula 2: Vamos ler o mundo?   63 

                   4.2.2. Química: aula 2: Do que somos feitos? 78 

                   4.2.3. Geografia: aula 8: Mobilidade humana- motivações da  

                  mobilidade humana, tipos de migrações.  

                  A busca por melhores condições de vida 87 

                   4.2.4. Matemática: aula 4: A letra como incógnita- equações  

                                     do primeiro grau                                                                         98 

                       

Considerações finais                                                                                                    106 

Referências bibliográficas                                                                                           110 



 

 

 

Índice de quadros 

Quadro 1: Modos de organização do discurso  54 

Quadro 2: Procedimentos da construção enunciativa  58 

Quadro 3: Quadro comparativo das modalidades elocutivas e modalidades  

                 delocutivas  60  

Quadro 4: Língua Portuguesa- aula 2: comportamentos enunciativos  71 

Quadro 5: Química - aula 2: comportamentos enunciativos  84 

Quadro 6: Geografia- aula 8: comportamentos enunciativos  94 

Quadro 7: Matemática -  aula 4: comportamentos enunciativos   102 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1- Língua Portuguesa: aula 2: comportamentos enunciativos  72 

Gráfico 2 - Química: aula 2: comportamentos enunciativos  84   

Gráfico 3 - Geografia: aula 8: comportamentos enunciativos  94 

Gráfico 4 - Matemática: aula 4: comportamentos enunciativos                                   102 

Gráfico 5 - Gráfico comparativo dos comportamentos enunciativos  

                 das quatro aulas                                                                                           105  

 

APÊNDICE A: Questionário de Perfil dos Alunos do EMEJA 

APÊNDICE B: PERFIL DO ALUNO EMEJA-RJ 

APÊNDICE C: Unidade 2: Vamos ler o mundo? 

APÊNDICE D: Unidade 2: Do que nós somos feitos? 

APÊNDICE E: Unidade 8: Mobilidade humana – As motivações da mobilidade 

humana, tipos de migrações. A busca por melhores condições de vida 

APÊNDICE F: Unidade 4: A letra como incógnita – equações do primeiro grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Introdução 

A educação de jovens e adultos (EJA) vem ganhando destaque nas últimas 

décadas, especialmente a partir da Conferência de Hamburgo em 1997. A Declaração de 

Hamburgo, em seu primeiro item, a considerou não só um direito, mas a chave para o 

século XXI.  

No Brasil, importantes avanços ocorreram nessa área já no limiar do século XXI. 

Em 2000, foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), em 2002, o Ministério da Educação lançou a 

Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2002). A 

Resolução nº 3 de 15 de junho de 2010 em seu artigo de nº 2 instituiu a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) como política pública de Estado e não apenas de governo, 

incluindo essa modalidade de ensino no sistema público da Educação Básica. Houve 

também o reconhecimento público de uma dívida social do país para com um número 

elevado de jovens e adultos que não tiveram o acesso à educação básica na idade 

própria.  Esse reconhecimento está explícito no texto do Parecer CNE/CEB nº 7 de 2010 

que amparou a referida Resolução. 

Considerando-se a complexidade e a diversidade do público da EJA, a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu, no item VII do artigo de nº 4, “a oferta 

de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”. 

Em 2010, a Resolução de nº 3 supracitada instituiu as diretrizes operacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos por meio da Educação a Distância (EaD) como 

mais uma opção para atender às necessidades dessa população. Há que se considerar a 

enorme evasão dos cursos da EJA presenciais em decorrência da dificuldade de 

conciliação entre os horários de estudo e trabalho, bem como as dificuldades 

socioeconômicas para arcar com as despesas de locomoção por causa da ausência de 

escolas próximas ao aluno. 

Educação a Distância (EaD) pode ser definida de diferentes modos. Uma de suas 

principais características é o fato de professores e alunos não estarem presentes 

fisicamente uns diante dos outros.  No Brasil, o Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 

2005, em seu artigo de nº 1 assim a definiu: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto caracteriza-se a Educação a Distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
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processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

(BRASIL, 2005) 

 

Essa modalidade de ensino vem ganhando cada vez mais espaço em quase todos 

os níveis da educação, impulsionada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), que permitem alcançar regiões geograficamente distantes dos centros escolares, 

propiciando a democratização do ensino. Moran (2009) ressalta que  

Com as tecnologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de 

presença e distância se altera profundamente e as formas de ensinar e 

aprender também. Estamos caminhando para uma aproximação sem 

precedentes entre os cursos presenciais (cada vez mais semipresenciais) e os 

a distância. Os presenciais terão disciplinas parcialmente a distância e outras 

totalmente a distância. E os mesmos professores que estão no presencial-

virtual começam a atuar também na educação a distância. Teremos inúmeras 

possibilidades de aprendizagem que combinarão o melhor do presencial 

(quando possível) com as facilidades do virtual. 

Em poucos anos dificilmente teremos um curso totalmente presencial. 

 

O uso das TIC na educação provoca um impacto direto nas formas de ensinar, 

obrigando os professores que atuam na educação presencial a repensar o seu fazer 

docente para ajustá-lo à modalidade de ensino a distância. Considerando que a maioria 

dos professores que escreve materiais didáticos para essa modalidade de ensino não foi 

preparada para tal tarefa durante os seus cursos de formação e que o aumento da oferta 

de cursos de EaD vem gerando uma demanda cada vez maior para a elaboração de 

materiais didáticos específicos, os estudos nessa área vêm se tornando não só 

pertinentes, mas, sobretudo, necessários. Essa é a justificativa para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Em relação aos cursos de graduação, Preti (2009) chama a atenção para uma 

verdadeira “indústria do livro” no campo da EaD. 

As Instituições que atuam na EAD estão em processo crescente de produção 

de material didático específico para os cursos em oferta. Se estimarmos que, 

num curso de graduação, há uma média de 40 a 50 disciplinas e que são mais 

de 200 os cursos oferecidos, podemos ter uma ideia aproximada da 

quantidade de livros produzidos na EAD. E se multiplicarmos estes livros 

pelo número de alunos matriculados (aproximadamente 1 milhão), logo nos 

damos conta de que estamos diante de uma “indústria do livro” no campo da 

EAD.  

 

           Se, na graduação, esse é o quadro que se apresenta, na educação básica de jovens 

e adultos, a demanda também se faz presente. Para citar um exemplo, no âmbito da 

educação pública em 2012, a EJA da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

passou a ser gerida em parceria com o CEDERJ. Essa mudança na gestão da EJA no 
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Estado reforçou a indicação da modalidade de EaD para esse alunado, uma vez que o 

CEDERJ é o órgão gestor da EaD no Estado, sendo também responsável pela formação 

continuada dos profissionais de educação que atuam na EJA. 

O resultado do censo escolar em 2012 registra na EJA presencial cerca de um 

milhão e novecentos mil alunos no Ensino Fundamental e de cerca de novecentos e 

cinquenta mil alunos no Ensino Médio
1.

 A tendência é que os cursos presenciais sejam 

aos poucos substituídos pela modalidade semipresencial para atender melhor às 

necessidades desse alunado. 

O material didático objeto da pesquisa faz parte de um projeto piloto para o 

Ensino Médio de um curso para EJA na modalidade semipresencial, que foi 

desenvolvido numa ação conjunta entre o MEC, o CEDERJ e a FAETEC  e aplicado em 

oito unidades de ensino da FAETEC no Rio de Janeiro, no período de agosto de 2011 a 

fevereiro de 2013.  O projeto EMEJA (Ensino Médio para EJA), assim denominado, 

estabelecia que sessenta por cento da carga horária fosse cumprida a distância pelo 

aluno e os restantes quarenta por cento em encontros presenciais com orientação de 

tutoria. As disciplinas foram organizadas por áreas do conhecimento, a saber: Códigos e 

Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Língua 

Estrangeira. O curso contava também com um ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). Nesse ambiente, o material impresso ficava ancorado em um link. O ambiente 

oferecia também atividades interativas, tais como fóruns de dúvidas e fóruns de 

discussão, além de ancorar vídeos, links para outros sites que ampliassem o conteúdo 

das aulas, e outros objetos de aprendizagem tais como jogos, e outras atividades 

interativas. 

Considerando o pressuposto de que a aprendizagem ocorre por meio da 

interação social mediada pela linguagem, o objetivo desta pesquisa é investigar de que 

forma essa interação se efetiva na escrita dos materiais didáticos para a Educação a 

Distância (EaD), uma vez que professor e alunos não estão presentes nem física, nem 

simultaneamente na cena discursiva.  

Reconhecer a importância do papel da linguagem no processo educacional é 

fundamental na atuação de qualquer professor. Como argumenta Moita Lopes (1994), 

                                                
1 Dados publicados no DOU, P.65.Seção 1 em 21.12.2012. 
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O {...} motivo pelo qual a consciência da natureza da linguagem parece 

importante na formação do professor diz respeito ao fato de que a 

aprendizagem é um processo essencialmente  social mediada pela linguagem, 

ou seja, as bases da cognição são sociais”. Como Vygostsky (1978) e os neo-

Vygotskianos (Lave, Wenger, 1991; Wertsch, 1991; Newman, Griffin, Cole, 

1989 etc.) têm apontado, os processos intrapessoais (cognitivos) são gerados 

através de processos interpessoais (sociais), e estes processos são mediados 

pelo instrumental da linguagem através da interação. (MOITA LOPES, 1994) 

 

Vygotsky (2007) destaca o papel da cultura no desenvolvimento da cognição. Seus 

estudos foram baseados no desenvolvimento cognitivo das crianças e se tornaram referência 

para a aprendizagem humana de forma geral. A importância da interação social, ou seja, da 

interação do sujeito com a cultura é decisiva para o desenvolvimento das funções mentais 

superiores que envolvem o pensamento, o que vai distinguir o homem dos outros animais. Isso 

só é possível por meio do instrumento simbólico da linguagem. 

O material impresso do projeto EMEJA foi concebido também para circular em 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Como nos lembra Maingueneau (2011), “o 

modo de transporte e recepção do enunciado condiciona a própria constituição do texto, 

modela o gênero do discurso” (p.72). Então, o que se verifica é um material 

diferenciado, constituído por textos multimodais, por apresentarem, além do texto 

verbal, imagens, assim como links para outros textos ou para vídeos e músicas, e boxes 

de verbetes ou de tópicos que se pretende destacar em relação ao conteúdo da aula. 

Desse modo, pode-se considerar que a aula impressa na EaD apresenta características 

hipertextuais.  

Faz-se necessário então, que os professores autores de materiais tenham 

conhecimento da potencialidade de uso dessas outras linguagens e seus efeitos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Outro ponto a ser considerado pelos autores diz respeito ao reconhecimento dos 

traços identitários do público para o qual o material se destina, tendo em vista que 

escrever para os alunos da EJA da educação básica não é o mesmo que escrever para 

alunos da graduação. Como postula Bakhtin,  

O papel dos outros para os quais o enunciado se elabora [...] é muito 

importante. Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira 

vez, um pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes 

passivos, mas participantes ativos da comunicação verbal. Logo de início, o 

locutor espera deles uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo 

enunciado se elabora como para ir ao encontro dessa resposta. 

O índice substancial (constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se a 

alguém, de estar voltado para o destinatário. (BAKHTIN, 2000, p. 320) 

Para uma análise dos textos das aulas, nos apoiaremos no conceito de alteridade 

e dialogismo (BAKHTIN,2000,2011), nos conceitos de gênero (BAKHTIN, 2000,2011; 
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MARCUSCHI, 2008); no referencial teórico da Semiolinguística (CHARAUDEAU, 

2009), em especial nos conceitos de situação comunicativa e de contrato de 

comunicação, bem como no conceito de sujeito e seus desdobramentos e nos modos de 

organização do discurso.  A Linguística Textual (KOCH, 2011), dentre outros, bem 

como os conceitos da pragmática conversacional (KERBRAT-ORECCHIONI, 2005) 

também darão suporte à análise dos textos das aulas. 

Na perspectiva da Linguística de Texto, o texto é considerado “um evento 

comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas” 

(BEAUGRANDE, 1997, apud MARCUSCHI, 2008). Para Charaudeau (2009, p. 77), 

“O texto é a manifestação material (verbal e semiológica: oral/gráfica, gestual, icônica, 

etc.) da encenação de um ato de comunicação, numa situação dada, para servir ao 

Projeto de fala de um determinado locutor”. Por ser um evento comunicativo, o texto 

pressupõe interação. Todo o texto é produzido para atingir um interlocutor. Para que o 

texto seja aceito e compreendido, é fundamental que o autor conheça as características 

identitárias dos sujeitos para quem escreve, que, no caso específico deste estudo, 

referem-se àquelas apresentadas pelos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. 

Este estudo será desenvolvido em quatro capítulos. O primeiro capítulo será 

dedicado a analisar o percurso histórico da EJA no Brasil, com destaque para os dois 

últimos séculos, bem como a evolução do conceito de letramento.  O segundo capítulo 

abordará a modalidade de Educação a Distância (EaD) e a sua relação com a EJA. 

Nesse capítulo, também será dado destaque ao papel do material didático impresso 

como recurso pedagógico. O terceiro capítulo tratará da fundamentação teórica da 

análise e  por fim,  o quarto capítulo será dedicado à análise do corpus selecionado.  

Considera-se que este estudo apresenta um caráter inédito, por pretender analisar 

as marcas de interlocução reveladas pela linguagem escrita em material didático 

impresso de um projeto piloto para EJA na modalidade de EaD. Espera-se assim 

oferecer uma contribuição para as pesquisas nessa área. 
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1- Educação de Jovens e Adultos no Brasil  

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre 

vontade, não fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com 

que se defrontam diretamente legadas e transmitidas pelo passado. (MARX, 

2006, p.15) 

 

A compreensão das ações educativas de uma determinada época exige o 

conhecimento do contexto sócio-histórico onde elas se dão. O fenômeno educativo, 

assim como outros fenômenos sociais, está inserido em uma teia de relações sócio 

políticas que são determinadas fortemente pelas forças econômicas vigentes. 

O objetivo deste capítulo é delinear um panorama da educação de jovens e 

adultos no Brasil, especialmente a partir dos anos 30 do século XX, uma vez que esse 

período histórico está associado a importantes mudanças no perfil econômico do país 

que levaram à necessidade de ações do governo na área da educação, com vistas à 

formação e à qualificação do trabalhador. Passa-se em seguida a percorrer as décadas 

seguintes, relacionando os diferentes contextos sócio históricos às respectivas políticas 

públicas que determinaram os processos nessa área específica da educação. Faz-se 

também uma reflexão sobre o traço estigmatizante do analfabetismo na construção das 

identidades dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como as 

condições socioeconômicas e culturais de exclusão que impactam e delimitam esse 

grupo de pessoas. Por fim, aborda-se o conceito evolutivo de letramento e o contexto 

contemporâneo, que nos leva à necessidade da ampliação desse conceito. 

1.1.Breve histórico da EJA no Brasil 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil passou por várias fases 

conforme o momento histórico. Na época do Brasil Colônia, esta se inicia com a 

chegada dos jesuítas que tinham por missão divulgar a religião e a língua do 

colonizador.  Apesar da educação dos índios adultos restringir-se ao ensino da 

catequese, já se iniciaram ações para ensinar as crianças indígenas a ler e a escrever. A 

pouca importância dada à alfabetização dos adultos justificava-se, uma vez que, em 

Portugal, o analfabetismo atingia até os membros da corte. Porém, como assinala Paiva: 

Esta incipiente “educação dos adultos” foi, no entanto, ao lado e através da 

educação das crianças, decisiva “no progressivo abrandamento das 

resistências aborígenes e de suave, mas persistente penetração das barreiras 

étnicas e culturais, transformando ferozes antropófagos em cristãos 
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submissos e obedientes
” 2

 facilitando o êxito da colonização, bem como a 

sedimentação dos padrões culturais europeus e da religião cristã no Brasil. 

(PAIVA, 2003, p.67). 

Após situarmos as primeiras ações educativas em nosso país, que se constituíram 

como instrumento de submissão e assujeitamento para atender a interesses de estruturas 

de poder político colonial, passaremos a nos concentrar na história mais recente,  isto é, 

nos principais fenômenos ocorridos a partir da década de 30 do século XX e que 

determinaram as ações institucionais e as políticas públicas no que concerne 

especificamente à educação de jovens e adultos. 

A década de 30 do século passado caracterizou-se por mudanças importantes no 

perfil econômico do país com a emergência da burguesia industrial. O processo de 

industrialização do país demandava uma mão de obra qualificada. Essa foi uma fase que 

levou à definição das políticas públicas para a educação “a partir da necessidade de 

qualificação e diversificação da força de trabalho”. A Constituição de 1934, em seu 

artigo nº 150 vai então “consolidar o dever do Estado em relação ao ensino primário, 

integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensiva, inclusive aos adultos”. 

(VENTURA, 2006, p.2) 

A partir da década de 1940, as ações sobre a educação de jovens e adultos se 

intensificaram, em parte impulsionadas por movimentos internacionais. A essa época, 

foi criada a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) que,  no período do pós-guerra,  definiu a educação de adultos como uma 

modalidade de educação e  influenciou as políticas de vários países, em especial dos 

países periféricos, incentivando campanhas para erradicação do analfabetismo. As ações 

da UNESCO à época tinham uma motivação política e se assentavam na necessidade de 

consolidação da democracia e em alguns casos de combate ao comunismo.  No final da 

década de 1940, início da década de 1950, o Brasil contava com 55% de analfabetos 

entre a população com mais de 18 anos. (VENTURA, 2006 p.3). Nesse período foram 

tomadas algumas medidas de caráter oficial, a saber:  

 a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942) que tinha como 

objetivo ampliar a educação primária, de modo a incluir o ensino supletivo 

para adolescentes e adultos; 

 o Serviço de Educação de Adultos (SEA, de 1947), cuja finalidade era orientar e 

coordenar os planos anuais de ensino supletivo para adolescentes e adultos 

analfabetos e 

                                                
2 Luiz Alves de Mattos.Primórdios da Educação no Brasil,Rio de Janeiro,Ed.Aurora,1958. apud 

Paiva,2003 
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 a criação de campanhas como a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA, de 1947), que teve grande importância como fornecedora de infraestrutura aos 

estados e municípios para a tender a educação de jovens e adultos; (BRASIL, 2002, 

p.14). 

Foi também nessa época que a industrialização do país se intensificou gerando 

uma necessidade maior de mão de obra qualificada. Foi criado então o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), passando o Estado dessa forma a dividir as 

responsabilidades pela educação com o empresariado. Friedrich et al.(2010) assim 

descrevem esse período: 

A década de 40 foi marcada por grandes transformações e iniciativas que 

possibilitaram avanços significativos na educação e por consequência na 

EJA. A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

vem corroborar com a intenção da sociedade capitalista e dos grupos 

econômicos dominantes: sem educação profissional não haveria 

desenvolvimento industrial para o país. Vincula-se neste momento a 

educação de adultos à educação profissional (GADOTTI; ROMÃO, 2006). 

Nessa fase da história, a educação é considerada como fator de segurança 

nacional tendo em vista o alto índice de analfabetismo: aproximadamente 

50% da população em 1945. Nesse período a estagnação econômica foi 

relacionada à falta de educação escolar de seu povo. 

De acordo com pesquisa realizada pelos autores supracitados, o 1º Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, em 1947, e o Seminário Interamericano de Educação 

de Adultos, em 1949 , bem como a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), mencionada anteriormente, “na qual se começou a pensar o material didático 

para a educação de adultos”, foram fatores que contribuíram para a estruturação da EJA 

no país. 

No período do governo do presidente  Juscelino Kubitschek, a educação passou 

a fazer parte do Plano de Metas do governo e se inseria como uma condição para o 

desenvolvimento do país, nesse Plano ganhou  destaque a educação técnica. 

Foi por essa época que a voz de Paulo Freire surge pela primeira vez no 

Congresso para a Educação de Adultos, em 1958. Esse educador de Pernambuco vai por 

em xeque o modelo pedagógico vigente, trazendo um novo olhar sobre as ações 

pedagógicas que, segundo ele, devem se fazer horizontalmente, num diálogo 

permanente entre educadores e educandos. Suas ideias influenciaram e continuam 

influenciando não só a educação de jovens e adultos, mas, sobretudo esta, em todo o 

mundo. Contrapondo a educação “bancária” à educação como prática da liberdade, ele 

postula que: 



18 

 

Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 

Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária” são 

possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 

passivos. (FREIRE, 1979 p.79). 

Segundo Ventura (2006, p.7): 

De modo geral podemos afirmar que coexistem nessa época duas concepções 

distintas de educação: uma que concebia a educação como formadora da 

consciência nacional e instrumentalizadora de transformações político-sociais 

profundas na sociedade brasileira: e outra que a entendia como preparadora 

de recursos humanos para as tarefas da industrialização, modernização da 

agropecuária e ampliação dos serviços.  

 

Essas duas concepções de educação de certa forma estão subjacentes nos 

períodos subsequentes, coexistindo até os nossos dias. 

No período de 1958 a 1964, merecem destaque o Plano Nacional de 

Alfabetização de Adultos (PNAA), dirigido por Paulo Freire e o Movimento de 

Educação de Base (MEB). Nesse período “a educação de adultos era entendida a partir 

de uma visão das causas do analfabetismo, como uma educação de base, articulada com 

as “reformas de base” defendida pelo governo popular/populista de João Goulart 

(GADOTTI; ROMÃO, 2006, p.36, apud FRIDERICH et al. 2010). 

Com a mudança de regime político provocada pelo golpe militar de 1964, o 

PNA (Programa Nacional de Alfabetização),  recém-criado pelo Ministério da Educação 

e Cultura e que tinha por meta alfabetizar cerca de cinco milhões de pessoas, utilizando 

o referencial de alfabetização de Paulo Freire e coordenado pelo próprio, foi extinto. 

(VENTURA, 2006, p.10)  

Os governos militares que se sucederam criaram outras campanhas de 

alfabetização para atender à demanda da sociedade, mas, sobretudo para atender aos 

interesses da nova ordem política vigente, entre elas merece destaque o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), em 1967. “O MOBRAL não hesita em utilizar, 

extraindo-as do seu contexto filosófico e político, as técnicas de alfabetização de Paulo 

Freire. Podemos dizer que o método foi refuncionalizado como prática, não de 

liberdade, mas de integração ao Modelo Brasileiro.” (FREITAG, 1980, p.93, apud 

COSTA, 2009). 

Ventura  assim se expressa em relação ao programa: 

O Mobral não parou de crescer durante toda a década de 1970, e, ao longo 

dos seus 15 anos de existência, gozou de enorme autonomia, estabelecendo 

sua estrutura em paralelo aos sistemas de ensino existentes. Perdurou durante 
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todo o período da ditadura militar, com imensa força política e financeira. 

“Chama a atenção mais uma vez, o fato desse Movimento ter sua origem num 

período em que já havia um consenso mundial em torno da ineficiência das 

campanhas de alfabetização, o que não impediu a sua reprodução.” 

(VENTURA, 2006, p.12). 

Foi também durante o período militar que a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDB nº 5692/71 foi promulgada. Esta lei representou um avanço 

na legislação da EJA, já que organizava em capítulo próprio essa especificidade de 

ensino. Em 1972, o Parecer nº 699/72 vai tratar da doutrina e da filosofia do Ensino 

Supletivo. É interessante se observar que esse documento aponta para uma nova 

concepção metodológica para atender as características específicas  do público jovem e 

adulto, vislumbrando as possibilidades do uso da tecnologia e dos meios de 

comunicação de massa como recursos pedagógicos. 

Quanto à metodologia, restringimo-nos neste estudo à possibilidade evidente 

de utilização mais ampla da tecnologia e dos meios de comunicação de massa 

(Q/1-19) ao ensino supletivo; e apenas à possibilidade. Não que deixemos de 

considerar importante, extremamente importante, a construção de toda uma 

nova didática para essa escola aberta a que nem sempre, e só com adaptações 

substanciais, poderão transferir-se a algumas categorias do ensino regular; 

mas exatamente por esta última circunstância. É métodos de ensinar e 

aprender à explosão dos acontecimentos e ao traço de coletivismo que define 

cada vez mais a vida e as relações humanas nos "tempos modernos"; e entre 

elas avulta o emprego da tecnologia e dos meios de comunicação de massa. 

(PARECER N.º 699/72 – CFE)  

 

O Ensino Supletivo possuía uma finalidade compensatória e tinha por foco o 

desenvolvimento do país. Segundo Haddad e Di Pierro (apud Friederich et al. 2010, p. 

17) “o Ensino Supletivo, se propunha a recuperar o atraso, reciclar o presente, formando 

uma mão de obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional, através 

de um novo modelo de escola.” 

Merece destaque também, na década de 1970, a criação dos Centros de Estudos 

Supletivos (CES) pelas secretarias estaduais de educação, representando mais um 

momento importante para a consolidação da EJA. 

A década de 80 foi o período da redemocratização do país. Nesse período alguns 

fatos foram determinantes para as políticas educacionais. A promulgação da nova 

Constituição em 1988, cujo artigo nº 205 destaca a educação como um dever do estado 
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e um direito de todos, tendo como metas o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho3.   

Segundo Ventura (2006), na prática, a qualificação para o trabalho restringiu-se 

a “uma formação profissional compartimentada, na qual teoria e prática mantêm-se 

segmentadas, não se adequando, na verdade, às novas capacidades de trabalho exigidas 

pelas transformações tecnológicas”. 

Após a extinção do MOBRAL em 1985, foi criada a Fundação EDUCAR para 

substituí-lo. Essa Fundação assumiu a gerência das ações na EJA em todo o país, porém 

a atuação desse órgão perdurou até 1990, quando foi igualmente extinto - fato que 

provocou a descentralização da EJA, passando os municípios junto com a sociedade 

civil a assumir essa responsabilidade. Tal mudança nas políticas públicas representou 

um enfraquecimento dessa modalidade de ensino. 

Di Pierro (apud FRIEDERICH, 2010) chama a atenção para o contexto político e 

econômico e para as ações de governo que levaram ao menor valor atribuído a EJA nas 

políticas públicas. 

Num contexto de redefinição dos papéis do Estado e de contenção do gasto 

federal, a política educacional do governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) induziu à municipalização e focalizou o investimento 

público no ensino fundamental de crianças e adolescentes, mediante a 

criação, em 1996, de fundos de financiamento em cada uma das unidades da 

Federação. Por força do veto presidencial à lei que regulamentou  o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), as matrículas na EJA não puderam ser consideradas, 

o que restringiu as fontes de financiamento e desestimulou os gestores a 

ampliarem as matrículas na modalidade. 

Ainda segundo a autora, para silenciar as vozes dissonantes à política vigente em 

relação à EJA, o governo suspendeu em 1996 as atividades da Comissão Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos criada pelo governo anterior, porém essas vozes 

“encontraram outros canais de expressão nos fóruns da EJA que proliferaram nos 

                                                

3 BRASIL,1988, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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estados a partir daquele ano”. (DI PIERRO, 2010). Os fóruns da EJA se constituíram 

em importantes instrumentos de luta a favor desse segmento da sociedade. 

Por outro lado, na década de 90, as mudanças ocorridas na sociedade a nível 

mundial, geradas pela intensificação dos processos de globalização provocada, 

sobretudo pelos advento da tecnologia da informação, levaram a importantes discussões 

sobre a importância da educação de jovens e adultos. Essas discussões lideradas pela 

UNESCO envolveram centenas de países, dentre os quais o Brasil. Merecem destaque a 

Conferência Mundial de Jontiem, na Tailândia, que inaugurou a Década da Educação 

para Todos em 1990 e a V CONFITEA em Hamburgo em 1997. 

Na Conferência de Hamburgo, ao assinarem o documento que estabelece que a 

educação de adultos é mais do que um direito, sendo a chave para o século XXI, os 

países membros assumem um compromisso de trazerem a EJA para o topo das 

prioridades, já que,  de acordo com o que afirma  o segundo  item do documento, a 

educação de adultos 

é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico 

sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do 

desenvolvimento socioeconômico e científico, além de ser um requisito 

fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao 

diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. (V Conferência Internacional 

sobre Educação de Adultos- V CONFITEA, 1997). 

Essa conferência teve forte repercussão, pois a EJA deixou de ser um assunto 

interno de cada país, passando a assumir um status de importância mundial, o que 

certamente levou o pais a rever sua política na área. 

Em julho de 2000, foi publicada a resolução CNE/CEB Nº1, que estabeleceu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, amparadas pelo 

Parecer CNE/CEB 11/2000. Em 2002, o MEC lançou a Proposta Curricular para a 

Educação de Jovens e Adultos com o intuito de orientar as ações das instâncias 

subnacionais nessa área, a exemplo do que já havia feito em 1996 em relação aos 

ensinos fundamental e médio, ao lançar os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

No período do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorreram 

alguns avanços em relação à EJA. Di Pierro (2010) destaca uma maior colaboração do 

governo federal com os estados e municípios “por meio da institucionalização da 

modalidade no sistema de ensino básico e sua consequente inclusão nos mecanismos de 

financiamento”. A autora chama a atenção também para os programas criados em 

diferentes instâncias do governo embora , segundo ela, esses programas não se 

articulem adequadamente. Os referidos programas incluem: 
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o Programa Brasil Alfabetizado, coordenado pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (MEC); 

o Programa Nacional de Inclusão de Jovens- PROJOVEM, gerido pela 

Secretaria Nacional de Juventude; o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, mantido pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do MEC; o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário; e o 

Exame Nacional de Certificação de Competências, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). (DI PIERRO, 2010, 

p.946) 

A publicação da Resolução nº 3 de 15 de junho de 2010 representou uma 

importante conquista para a EJA em vários as aspectos.Dentre eles, podemos destacar a 

instituição da  EJA como política pública de Estado e não apenas de governo, conforme 

estabelecido no artigo de nº 2
4
; a substituição do termo “supletivo” empregado até 

então, por EJA
5,

 bem como o destaque dado à formação de professores para atender 

especificamente a EJA, conforme disposto no artigo nº 10
6.

  

Ao se fazer uma breve retrospectiva da história recente da EJA em nosso país, 

constata-se que essa modalidade de ensino não representou na maior parte do tempo 

prioridade nas políticas de governo, sendo vista mais como uma medida compensatória, 

ou então tomando mais ênfase quando os interesses econômicos e ideológicos do país 

assim o exigiam. 

Constata-se, no entanto, que na última década, o processo de globalização da 

economia, as questões de sustentabilidade e de segurança e a luta pela igualdade de 

direitos contribuíram para que a EJA fosse considerada uma prioridade a nível mundial. 

                                                
4 Art. 2º Para o melhor desenvolvimento da EJA cabe a institucionalização de um sistema educacional 

público de Educação Básica de jovens e adultos, como política pública de Estado, e não apenas de 

governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, 

proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua vocação como instrumento 

para a educação ao longo da vida. (Resolução CNE/CEB 3/2010. Diário Oficial da União, 16 de julho de 

2010, Seção 1, p.66). 

5 Art. 3º A presente Resolução mantém os princípios, os objetivos e as Diretrizes formuladas no Parecer 

CNE/CEB nº 11/2000, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos e, quanto à Resolução CNE/CEB nº 1/2000, amplia a idade mínima também para a frequência em 

cursos de EJA, bem como substitui o termo “supletivo” por “EJA, no caput do artigo 8, que determina 

idade mínima para o Ensino Médio em EJA, passando os mesmos a terem, respectivamente, a redação 

constante nos artigos 4º, 5º, e 6º desta Resolução. (Resolução CNE/CEB 3/2010. Diário Oficial da União, 

16 de julho de 2010, Seção 1, p.66) 

 

6 Art. 10º O Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá estabelecer políticas e ações 

específicas para a formação inicial e continuada de professores de Educação Básica de jovens e adultos, 

bem como para professores de ensino regular que atuam com adolescentes, cujas idades extrapolam a 

relação idade-série, desenvolvidas em estreita relação com o Programa Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), com as Universidades Públicas e com os sistemas de ensino. (Resolução CNE/CEB 3/2010. 

Diário Oficial da União, 16 de julho de 2010, Seção 1, p.66). 
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As ações lideradas pela UNESCO têm repercutido nas políticas locais e impelido os 

governos a tomarem medidas nessa área. O advento das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) provocam mudanças aceleradas em todas as áreas da sociedade, 

exigindo novos letramentos. Esses fatores colocam em evidência a necessidade de 

considerar a educação de adultos como um processo contínuo (lifelong learning). 

Paiva (2003) assim se expressa com relação ao contexto que levou a uma 

reflexão e redimensionamento das ações na área da EJA: 

Tem sido mesmo afirmado que “os anos 90 prometem ser uma década 

monumental tanto no que se refere ao estudo quanto à prática da educação de 

adultos “
7
. Mas os argumentos dessa década estão fortemente assentados 

sobre a dinâmica econômica, considerando-se  a crescente globalização da 

produção e dos mercados; a acelerada mudança tecnológica; os crescentes 

desajustes do mercado de trabalho; a eventual redução da demanda por 

habilidades, convivendo com crescente polivalência de empregos que exigem 

qualificação mais elevada ou multiqualificação;as consequências sobre o 

mercado de trabalho e sobre a demanda por educação... (PAIVA,2003,p.418) 

O panorama da contemporaneidade põe em xeque a ineficiência dos sistemas 

educacionais vigentes, orientados até então por políticas públicas que visavam alcançar 

metas quantitativas em detrimento da qualidade e da eficácia das ações. Na época atual, 

a importância da certificação cede lugar à comprovação de competências adquiridas na 

sua aplicação nas práticas cotidianas. 

A Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2002) 

menciona as orientações da V CONFINTEA para a EJA. Dentre essas orientações 

destacamos que a EJA deve:  

 contribuir para a formação de cidadãos democráticos, mediante o ensino 

dos direitos humanos, o incentivo à participação social ativa e crítica, o 

estímulo à solução pacífica dos conflitos e a erradicação dos 

preconceitos culturais e da discriminação, por meio de uma educação 

intercultural; 

 elaborar e implementar currículos flexíveis, diversificados e 

participativos que sejam também definidos a partir das necessidades e 

dos interesses do grupo, de modo a levar em consideração sua realidade 

sociocultural, científica e tecnológica e reconhecer seu saber; 

 incentivar educadores e alunos a desenvolver recursos de aprendizagem 

diversificados, utilizar os meios de comunicação de massa e promover a 

aprendizagem dos valores de justiça, solidariedade e tolerância, para que 

se desenvolva a autonomia intelectual e moral dos alunos envolvidos na 

EJA. (BRASIL, 2002, p.19 e 20) 

  A proposta ratificada pelos países que participaram da Conferência de 

Hamburgo em 1997 destaca quatro pilares educativos que são considerados fatores 

                                                
7 FIELD,John. Investigating adult learning  in post-industrial society.International Journal of University 

Adult Education, V.31,n.3,p. 16.nov.1992, apud PAIVA, 2003  
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estratégicos para a formação do cidadão e devem nortear as ações da EJA. São eles: 

aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. (BRASIL, 

2002, vol.1, p.19). 

1.2.Os sujeitos da EJA 

A condição de analfabeto constitui-se em um traço estigmatizante da identidade 

dos sujeitos em nossa sociedade. Esse estigma não surgiu de repente, mas foi sendo 

construído ao longo da história. No Brasil, o analfabeto foi excluído do processo 

político por um longo período. A Lei Saraiva que entrou em vigor em 1882, impedia os 

analfabetos de votar. Esse fato perdurou até a década de 80 do século passado, quando a 

Constituição de 1988 considerou facultativo o voto dos analfabetos, que, no entanto, 

continuam sendo inelegíveis. 

Paiva (2003) chama a atenção para o contexto em que o preconceito contra o 

analfabeto foi sendo construído: 

a determinação da lei de 1882 e sua incorporação à Constituição de 1891 – 

juntamente com a progressiva valorização da instrução como instrumento de 

ascensão social – deu origem ao preconceito contra o analfabeto, identificado 

como indivíduo incapaz, que servirá como um dos pontos de apoio do 

“entusiasmo pela educação”. Até o final do Império não se havia colocado 

em dúvida a capacidade do analfabeto; esta era a situação usual da maioria da 

população e a instrução não era condição para que o indivíduo participasse da 

classe dominante ou das principais atividades do país. {...}Somente quando a 

instrução se converte em instrumento  de identificação das classes 

dominantes(que a ela têm acesso) e quando se torna preciso justificar a 

medida de  seleção é que o analfabetismo passa a ser associado à 

incompetência. (PAIVA, 2003, p.93) 

 

Os números do IBGE apontam para um decréscimo das taxas de analfabetismo 

absoluto no país nos últimos anos, no entanto, esse número ainda é bastante elevado se 

comparado ao dos países desenvolvidos. 

Em 2009,  no Brasil, a taxa de analfabetismo absoluto das pessoas acima de 15 

anos era de 9,7%,8, o que, considerando os números da população brasileira à época, 

correspondia aproximadamente a dezessete milhões de pessoas. Essa estatística passa 

para 20,3%9 se se tratar da taxa de analfabetismo funcional, o que dobraria esse número. 

O conceito de analfabetismo funcional surgiu na década de 60 em oposição ao 

termo analfabetismo absoluto. Segundo Paiva  

                                                
8  Fonte :IBGE. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171 <acesso em 30.01.2013> 

9  Fonte: IBGE. Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD384&sv=8&t=taxa-analfabetismo-
funcional < acesso em 30.01.2013> 

 

 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD171
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD384&sv=8&t=taxa-analfabetismo-funcional
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=PD384&sv=8&t=taxa-analfabetismo-funcional
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A complexidade do mundo a partir das últimas décadas do século XX passou 

a exigir homogeneidade na formação básica da população num patamar que 

já não é aquele da alfabetização pura e simples, além de afastar o formalismo 

dos diplomas em favor do domínio de competências reais e possíveis de ser 

comprovadas na vida diária. {...} 

O analfabetismo funcional como carência de conhecimentos necessários para 

enfrentar a vida moderna supõe que podem ser considerados analfabetos 

funcionais muitos indivíduos capazes de ler, escrever e contar. {...} 

Trata-se de um conceito cujas fronteiras devem ser permanentemente 

redefinidas, à medida que a sociedade e a vida social se complexificam.  

(PAIVA, 2003, p.410) 

 

O  texto do Parecer CNE/CEB nº 7/2010,que  norteia  as Diretrizes Curriculares 

para  a Educação Básica, em seu  item 2.5.2.1,  que trata especificamente da Educação 

de Jovens e Adultos, expressa   o reconhecimento explícito  de uma dívida social para 

com essa parcela  da população: 

A instituição da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido considerada 

como instância em que o Brasil procura saldar uma dívida social que tem 

para com o cidadão que não estudou na idade própria. Destina-se, portanto, 

aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no nível de 

conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

A carência escolar de adultos e jovens que ultrapassaram essa idade tem 

graus variáveis, desde a total falta de alfabetização, passando pelo 

analfabetismo funcional, até a incompleta escolarização nas etapas do Ensino 

Fundamental e do Médio. Essa defasagem educacional mantém e reforça a 

exclusão social, privando largas parcelas da população ao direito de 

participar dos bens culturais, de integrar-se na vida produtiva e de exercer sua 

cidadania. Esse resgate não pode ser tratado emergencialmente, mas. sim, de 

forma sistemática e continuada, uma vez que jovens e adultos continuam 

alimentando o contingente com defasagem escolar, seja por não ingressarem 

na escola, seja por dela se evadirem por múltiplas razões. (Parecer CNE/CEB 

nº7/2010) 

 

Ao nos referirmos aos sujeitos da EJA, nem sempre é possível considerar esses 

jovens e adultos como um grupo homogêneo. Há que se levar em conta as múltiplas 

variáveis que compõem as suas identidades e que foram instituídas pelos diferentes 

contextos em que essa população se encontra.  Entretanto, como ressalta Oliveira (1999) 

há traços que os caracterizam como pertencentes a um mesmo grupo. A autora assim os 

define:  

Embora frequentemente constituindo dois subgrupos distintos (o de “jovens” 

e o de “adultos”), tal grupo se define como relativamente homogêneo ao 

agregar membros em condição de “não crianças”, de excluídos da escola e de 

pertinentes a parcelas “populares” da população (em oposição às classes 

médias e aos grupos dominantes), pouco escolarizadas e inseridas no mundo 

do trabalho em ocupações de baixa qualificação profissional e baixa 

remuneração. (OLIVEIRA,1999) 
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Muitos jovens e adultos já passaram em algum momento pelo ambiente escolar. 

Os fatores que levaram esse público à não permanência na escola são de ordem diversa. 

Pesquisa feita pelo IBGE, em 2007, revelou que 42,7% dos 8 milhões de pessoas que 

passaram pela EJA antes dessa data não concluíram o curso. ”O principal motivo 

apontado para o abandono do curso foi a incompatibilidade do horário das aulas com o  

do trabalho ou de procurar trabalho (27,9%), seguida pela falta de interesse em fazer o 

curso (15,6%). ”(IBGE,2009). 

Como se pode constatar, a Educação de Jovens e Adultos não acontece no 

vácuo, não é possível dissociá-la de um contexto socioeconômico e cultural no qual 

estão inseridos os sujeitos. 

1.3.A EJA no século XXI: novos letramentos 

Letramento é um conceito cambiante, por isso mesmo difícil de definir. 

“Segundo Soares (2009), a UNESCO em 1958, com o objetivo de uma padronização 

internacional das estatísticas em educação, tentou fazer a distinção entre ser letrado e 

iletrado, e considerou que seria letrado” a pessoa que conseguisse tanto ler quanto 

escrever com compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana” 

(UNESCO, 1958, p.4, apud SOARES, 2009).  

As mudanças que foram ocorrendo na sociedade a partir da década de 60 

levaram estudiosos a repensar esse conceito e considerar o letramento não apenas do 

ponto de vista de ser uma habilidade individual, mas possuir uma dimensão social. 

Soares (2009),  ao se referir a essa dimensão social, assim se expressa: 

Aqueles que priorizam, no fenômeno letramento, a sua dimensão social, 

argumentam que ele não é um atributo unicamente ou essencialmente 

pessoal, mas é, sobretudo uma prática social: letramento é o que as pessoas 

fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, 

e como essas habilidades de relacionam com as necessidades, valores e 

práticas sociais. Em outras palavras, letramento não é pura e simplesmente 

um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais 

ligadas à leitura e escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto 

social. (SOARES, 2009, p.72, grifos da autora). 

Paralelamente a esse conceito pragmático, funcional do letramento, a mesma 

autora destaca um outro conceito de letramento, que ela denomina a sua versão 

“revolucionária”:  

letramento não pode ser considerado um “instrumento” neutro a ser usado 

nas práticas sociais quando exigido, mas é essencialmente um conjunto de 

práticas socialmente construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas 
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por processos sociais mais amplos, e responsáveis por reforçar ou questionar 

valores, tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos 

sociais. (SOARES,2009,p.74 e 75) 

Ao estabelecermos essas distinções do que seja letramento, devemos ressaltar o 

seu aspecto dinâmico, que se atualiza à medida que a sociedade evolui em suas práticas. 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da microeletrônica e o processo de 

globalização acelerado provocaram mudanças radicais na maneira das pessoas se 

relacionarem com o mundo, demandando novos letramentos. 

Na sociedade contemporânea, dominar as práticas da leitura e da escrita é 

essencial, mas não suficiente para os indivíduos atuarem na sociedade de forma plena. 

A cada dia são exigidos novos letramentos. O exemplo mais evidente talvez sejam os 

serviços bancários, dos quais todos dependem de alguma forma. A maioria desses 

serviços são efetuados por máquinas que requerem dos usuários  habilidades não só de 

leitura  mas de conhecimentos mínimos operacionais de informática. O sujeito que não 

domina essas tecnologias fica exposto e vulnerável, perde a autonomia para gerir sua 

própria vida, podendo colocar sua segurança em risco. É notório também que a cada dia 

muitos dos serviços que eram prestados por pessoas passaram a ser feitos virtualmente, 

com o uso de computadores conectados à internet. Até mesmo alguns dos cursos para a 

EJA exigem que os candidatos façam suas inscrições online, só para citar alguns 

exemplos. 

Constata-se, então, que o domínio das tecnologias da informação se coloca hoje 

em dia como outro letramento desejável para uma plena realização do indivíduo na 

sociedade, o que, em outras palavras, significa que a ausência desse letramento implica 

em uma forma de exclusão dos processos socioeconômicos e culturais do nosso tempo. 

Ao se pensar na EaD como modalidade mais adequada para atender as 

especificidades do público da EJA, há a possibilidade de se contemplar ao mesmo 

tempo o desenvolvimento do letramento digital de parte desse alunado que ainda não 

teve acesso à tecnologia, uma vez que as TIC fazem parte da mediação do processo de 

ensino e aprendizagem.  

O próximo capítulo apresenta uma breve trajetória da evolução da EaD, sua 

relação com a evolução das mídias e sua aplicação na EJA. Dá-se também destaque ao 

processo de aprender e às teorias de aprendizagem que orientam o design instrucional 

dos materiais didáticos impressos utilizados nessa modalidade de ensino. 
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2- Educação a Distância 
10·

: redimensionando o conceito de distância 

a tecnologia em si é menos importante do que as mudanças que ela provoca 

na substância, conteúdo e no foco do ensino e da escola. São essas mudanças 

que realmente importam e elas são eficazes mesmo que as mudanças na 

tecnologia do aprendizado e do ensino sejam mínimas. (DRUCKER, 1999, 

p.188, apud GOUVÊA E OLIVEIRA, 2006, p.29) 

 

A Educação a Distância (EaD) possui uma longa tradição como modalidade de 

ensino, tendo passado por diferentes fases. Desde o ensino por correspondência, os 

cursos pelo rádio, os telecursos com o suporte da televisão até chegarmos à época atual 

com os computadores conectados à internet. 

Observa-se que a trajetória da EaD acompanhou a evolução tecnológica das 

mídias e sempre se apoiou nelas para suprir a distância entre professor e aluno. Segundo 

Gouvêa e Oliveira (2006), “no desenvolvimento histórico da EaD, podemos perceber 

uma relação entre o avanço tecnológico, as condições socioeconômicas e a educação”. 

Com o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a palavra 

distância passou a ser um componente relativo da sigla, uma vez que, com a internet, o 

conceito de espaço foi redimensionado, pois é possível se estar junto e ao mesmo tempo 

em lugares diferentes.  

A tecnologia permite a comunicação de forma síncrona ou assíncrona. O 

desenvolvimento da web, com seu conceito de rede, veio modificar a forma como nos 

relacionamos com o mundo, permitindo acesso quase ilimitado à informação, como 

também, possibilitando interações improváveis antes dela. Castells (2003, p. 7,8) assim 

se expressa com relação à Internet: 

 
a introdução da informação e das tecnologias de comunicação baseadas no 

computador, e particularmente a Internet, permitiu às redes exercer sua 

flexibilidade e adaptabilidade, e afirmar assim sua natureza revolucionária. 

Ao mesmo tempo, essas tecnologias permitem a coordenação de tarefas e a 

administração da complexidade. Isso resulta numa combinação sem 

precedentes de flexibilidade e desempenho de tarefa, de tomada de decisão 

coordenada e execução descentralizada, de expressão individualizada e 

comunicação global, horizontal, que fornece uma forma organizacional 

superior para a ação humana. 

 [...] 

A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global. Assim como a difusão da máquina impressora no Ocidente criou o 

que MacLuhan chamou de a “Galáxia de Gutenberg”, ingressamos agora 

num novo mundo de comunicação: A Galáxia da Internet. 

 

                                                
10  Adota-se neste trabalho a sigla EaD como referência  a Educação a Distância. Segue-se assim a 

orientação encontrada em Preti, 2010 que  distingue EAD Educação Aberta e a Distância  de  

EaD ou ED Educação a Distância (PRETI, 2010). 
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Essa nova “cultura cibernética é também um lugar caracterizado pela 

centralidade da linguagem” (MOITA LOPES, 2012, p.208) que se expressa através de 

múltiplas semioses, não obstante, ainda tem no texto escrito sua forma de expressão e 

comunicação preponderante. 

Mesmo em cursos de EaD, que se apoiam, sobretudo, em ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVAs), que  oferecem múltiplos sistemas simbólicos por meio de 

recursos multimídia (sons, imagens, vídeos, animações, etc.), é imprescindível a palavra 

do professor, por meio do texto escrito, orientando os percursos a serem seguidos pelos 

alunos e provocando questionamentos para que os conteúdos e informações ali 

representados se transformem em conhecimento. De acordo com as teorias de ordem 

sociointeracionista o processo de aprendizagem ocorre por meio da interação social, 

mediada pela linguagem, que, no caso da educação formal, se verifica numa dinâmica 

de interação entre professor, aluno e conteúdo de ensino. Essa dinâmica de interação 

que ocorre na educação presencial também deve se fazer sentir na EaD, tanto nos AVAs 

(ambientes virtuais de aprendizagem) quanto nos materiais impressos. 

Valente (2011), ao criticar certos modelos de EaD que se baseiam  no 

autodidatismo ou apenas na transmissão de informação, vem reforçar a importância do 

papel da interação para a construção do conhecimento . O autor destaca que  

As teorias de aprendizagem baseadas no interacionismo afirmam que a 

construção de conhecimento não necessariamente acontece  como fruto do 

autodidatismo, da ação isolada do aprendiz – ele diante do  material de apoio 

ou de uma tela de computador. Para que essa construção ocorra é necessária a 

interação entre o aprendiz e outras pessoas, que o auxiliem no processo de 

compreender o que está sendo realizado, possibilitando, assim, novos 

conhecimentos. (p.14) 

 

O autor também faz um contraponto entre as teorias da interação e 

comunicação e as demais teorias que embasam a EaD. São elas, segundo uma 

classificação de Keegan (apud VALENTE,2011): a teoria da independência e 

autonomia e a teoria da industrialização do ensino. A teoria de independência e 

autonomia entende a EaD como um “estudo independente” e foi aplicada para descrever 

a educação a distância que acontece no ensino superior, onde professores e alunos 

exercem suas atividades em espaços distintos. Esse modelo de EaD foi proposto por 

Wedemeyer
 

(apud VALENTE op.cit.) e visava, sobretudo, propiciar a formação 

continuada aos alunos externos aos campi. O conceito de autonomia foi estudado por 

Moore (apud VALENTE, op.cit.).  Segundo esse autor, o aluno, pelo fato de não contar 

com a proximidade do professor é obrigado a ‘desenvolver um maior grau de 
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responsabilidade’, o que o tornaria mais autônomo, não necessitando tanto das 

orientações do professor.  

 A teoria da industrialização do ensino foi desenvolvida por Peters (apud 

VALENTE, op.cit.). Peters “observou que pelo fato das universidades estarem 

trabalhando com dezenas de milhares de alunos exige uma concepção de formação em 

massa, que, para ser efetiva, deve ser baseada em princípios da divisão do trabalho, da 

mecanização e da automação.” (VALENTE, op.cit., p.17). Os modelos de EaD que se 

baseiam nessa teoria visam a atingir uma eficiência educacional e econômica pela 

racionalização dos processos educacionais, 

Holmberg
 
(apud. VALENTE, op.cit.) desenvolveu uma teoria de EaD que se 

filia à teoria da interação e comunicação, denominada “conversação didática guiada”. 

Nas palavras de Valente,  

A proposta de Holmberg procura relacionar a efetividade do ensino com 

alguns aspectos das atividades de EaD, como os sentimentos de 

pertencimento e cooperação, e a troca real de perguntas, respostas e 

argumentação que acontece na comunicação mediada. O autor denominou de 

“conversação didática” a relação que o aluno estabelece com a organização 

que dá suporte às atividades de EaD. Nesse sentido a EaD é vista como uma 

conversação didática guiada que objetiva a aprendizagem. Esta deverá ser 

facilitada pela presença de traços típicos de uma conversação bem-sucedida. 

(VALENTE, op.cit. p.17,18) 

 

Os princípios que regem essa teoria indicam que os aprendizes devem ser 

levados a “experimentar ideias, refletir, comparar e aplicar o julgamento crítico sobre o 

que é estudado.” (VALENTE op.cit, p.18). Portanto, a linguagem desempenha papel 

central, uma vez que os aspectos comunicacionais dos materiais de ensino são 

preponderantes para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

 

2.1.  A EaD e a EJA: uma relação já com tradição 

 

A EaD já vem sendo adotada na educação de adultos há algum tempo. Esta 

modalidade de ensino parece apresentar condições mais adequadas para atender a esse 

público por permitir a flexibilidade de horários para estudo, uma vez que os alunos da 

EJA, principalmente por razões de ordem socioeconômica, têm dificuldade de conciliar 

os horários de trabalho e estudo. Isso se deve em parte à dificuldade de locomoção e 

acesso aos centros escolares em virtude da distância entre os locais de moradia e de 

trabalho e a escola. Todos esses fatores impedem tal parcela da população de frequentar 
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a escola de forma assídua e em horários fixos, o que se constitui na principal causa de 

evasão dos cursos presenciais.
.11 

Tal aspecto não tem sido ignorado na elaboração das políticas públicas que 

visam esse segmento populacional. A evolução tecnológica das mídias foi sendo de 

certa forma incorporada à metodologia de ensino na EJA como forma de atenuar 

distâncias, democratizando o acesso à educação. Como descrito no capítulo anterior, já  

na década de 1970, a Lei 5692, a lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao organizar em 

capítulo próprio a educação de adultos, deu origem ao Parecer 699/72 que orientou o 

Ensino Supletivo.  Esse Parecer apontou para a necessidade de uma nova metodologia 

para lidar com as especificidades do público jovem e adulto, destacando o uso de 

recursos tecnológicos e dos meios de comunicação de massa como auxiliares no 

processo de ensino. 

Um panorama da trajetória da evolução da EaD nos revela que os primeiros 

cursos de EaD por correspondência utilizavam como recurso pedagógico apenas o 

material didático impresso. O rádio, que teve seu uso consolidado no início do século 

XX, também desempenhou importante papel na democratização do ensino, sendo 

utilizado, na década de 1960, pelo Movimento de Educação de Base (MEB) nas regiões 

Norte e Nordeste. O MEB idealizado pela Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) e 

depois extinto pelo golpe militar de 1964 promovia o processo de alfabetização pelo 

rádio. 

A televisão, desde os seus primórdios, destacou-se pela sua função pedagógica. 

Entre as décadas de 1960 e 1970 foram criadas várias emissoras com finalidades 

educativas e, em 1961, a antiga TV Rio lançou o curso de alfabetização de adultos, que 

foi uma das primeiras experiências de ensino pela televisão.  Em 1972, o MEC criou o 

Prontel- Programa Nacional de Teleducação, que foi substituído em 1979 pela SEAT – 

Secretaria de Aplicações Tecnológicas (GOUVÊA e OLIVEIRA, op.cit.).  As autoras 

supracitadas referem-se assim às primeiras ações que se utilizavam das mídias rádio e 

TV na educação de adultos: 

 

No Brasil, as primeiras iniciativas estão ligadas ao uso do rádio: em 1923, 

Edgar Roquette-Pinto e um grupo de professores fundaram a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, que , em 1936, tornou-se a Rádio Ministério da 

Educação e Cultura. Ela possuía caráter educativo e cultural e constituiu uma 

ação pioneira no campo da EaD (Pfromm Netto, 2001, p.45). 

                                                
11 BRASIL, IBGE,2009. Disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticia_impressao.php?id_noticia=1375 .Acesso em 

28.01.2013; 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticia_impressao.php?id_noticia=1375
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Ainda no âmbito da formação de um segmento da sociedade que estava fora 

dos bancos escolares, projetos como o curso Madureza e o Projeto Minerva, 

que investiam na conjugação de recursos tecnológicos. O Madureza era 

dirigido às classes menos favorecidas e seu curso era transmitido via rádio e 

televisão. O Projeto Minerva era veiculado pela rádio MEC e contava com o 

complemento de material impresso. Seu objetivo era promover o ensino 

primário até o ginasial.(p.36) 

 

Na década de 1970, foi criado o Telecurso da Fundação Roberto Marinho em 

parceria com a TV Cultura de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta. O Telecurso 

2000, como é chamado atualmente, ainda hoje é transmitido por várias emissoras de 

TV, além de ter seu material utilizado em inúmeras telessalas em todo o país. Esse é 

considerado o maior projeto de Educação a Distância no país (GOUVÊA e OLIVEIRA, 

op.cit., p, 38). 

A evolução das mídias ocorre num processo cada vez mais acelerado. Os 

computadores pessoais (Personal Computers-PCs) começaram a ser disseminados na 

década de 1980. Na década seguinte, a internet passou a ter alcance comercial, 

possibilitando a interligação de todos os computadores e a circulação da informação em 

escala cada vez maior. Os computadores permitem reunir som, imagem e texto em um 

mesmo ambiente; a internet possibilita o acesso irrestrito à informação, além de permitir 

a interação em tempo real entre as pessoas, mesmo que estas estejam a milhares de 

quilômetros de distância. A descoberta da microeletrônica, com seu potencial de 

aplicação em quase todos os aspectos da vida, inaugurou uma nova era, a que alguns 

teóricos denominam de Sociedade da Informação ou do Conhecimento. A Educação 

precisou se adequar a essa nova sociedade. Em decorrência dessas importantes 

transformações, o processo de ensino e  aprendizagem não precisa necessariamente mais 

ocorrer em uma sala de aula física, com quatro paredes, carteiras e quadro negro ou 

branco. A escola,  mais do que um lócus, , passou a ser um conceito (FILATRO, 2003). 

Com isso também se alteram os papéis de professores e alunos e os modos de ensinar. O 

professor não é mais o único detentor do conhecimento. O mundo é complexo demais.  

Ao permitir o acesso ilimitado à informação, a web também gera o que 

Marcuschi (2007) chama de stress cognitivo, porque é possível se perder nos 

emaranhados dessa teia e não se chegar a lugar algum, se não se tiver traçado um 

percurso aliado a um objetivo previamente definido. É nesse ponto que o papel do 

professor se faz necessário, arquitetando os percursos e orientando o aprendiz nessa 

caminhada para que este seja capaz de transformar informação em conhecimento. Por 
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outro lado, espera-se do aluno que alcance um grau de autonomia que lhe permita 

gerenciar seu próprio processo de aprendizagem. 

No âmbito da EJA, as novas tecnologias foram levadas em conta na elaboração 

de políticas públicas para a educação desse segmento populacional. A Resolução nº 3 de 

15 de junho de 2010, que institui as Diretrizes Operacionais para a EJA, estabelece 

também, diretrizes operacionais para A EJA na modalidade de Educação a Distância, 

considerando o apoio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

construção de ambientes virtuais de aprendizagem. 

O material didático para EaD , mesmo na mídia impressa, possui  características 

hipertextuais. Xavier (2005, p.171) define hipertexto como “uma forma híbrida, 

dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona 

e acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade”. O texto de uma aula para 

EaD não está contido em sua totalidade na página impressa, existindo a possibilidade 

virtual da ampliação de seu sentido pela escolha do leitor ao acessar determinados links 

para outros textos, vídeos, músicas, etc. 

Xavier, op.cit., chama de leitura sinestésica, a leitura que ocorre em um 

hipertexto pelo seu caráter multimidiático. Ele assim expressa sua posição: 

Defendo, como Bolter (1991:25), que a imersão irrestrita do leitor numa 

atmosfera multimidiática o faz vivenciar uma experiência de leitura 

sinestésica, o que concorre para uma atividade de leitura multissensorial. Sem 

dúvida, essa experiência singular de leitura proporcionada pelo hipertexto é 

muito mais envolvente que qualquer outra vivida em um texto 

tradicionalmente publicado [...]. 

Desse modo, o acondicionamento das várias formas de textualização das 

ideias superpostas e intra-relacionadas sobre um mesmo suporte físico 

inaugura, até então, uma nova modalidade de leitura – a sinestésica, que, por 

sua vez, optimiza, em tese, a compreensão de ideias, conceitos e atitudes do 

sujeito produtor de discursos pluritextuais, cuja expressividade tende a 

crescer enormemente e com ela o nível de clareza das suas análises e 

conclusões. “Ou seja, a capacidade de explicitação e argumentação de 

posições assumidas por um dado autor tende a crescer à proporção que ele 

intensifica a utilização dos recursos informáticos pluritextuais”. (p.176, grifos 

do autor). 

 

Segundo Marcuschi (2007, p.149), as “novas tecnologias fazem que nossas 

práticas sociais mudem e se alterem de forma tal a constituírem um novo evento.” De 

onde se conclui que os novos suportes midiáticos irão impactar na elaboração dos 

materiais didáticos, em especial nos materiais usados na EaD- e é esse aspecto, portanto, 

que será objeto da próxima seção. 
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2.2.   Material didático impresso na EAD  

O ato de aprender, também por meio do texto escrito, é carregado de 

simbologia, de sentidos, de significados, provocados ou despertados pela 

capacidade de simbolização do leitor, de suas representações mentais, sociais, 

de suas experiências, entre outros elementos implicados nos processos de 

aprendizagem. (PRETI,2009,p.28) 

 

Aprender [...] é um fenômeno social, um processo dialético que envolve 

interagir com outras pessoas, ferramentas e o mundo físico (que existem 

dentro de um contexto histórico com significados, linguagens e artefatos 

culturais próprios). Assim, interação social e colaboração são componentes 

críticos para a aprendizagem. (FILATRO, 2003, p.85 e 86). 

 

 

O material didático impresso ainda é a base da maioria dos cursos de EaD.  

Dentre as vantagens da mídia impressa, pode-se destacar o fato de ser um recurso 

didático de fácil consumo e aceitabilidade, uma vez que o livro  sempre fez parte da 

cultura da escola; outra vantagem é a sua portabilidade e a sua flexibilidade de uso - não 

há a necessidade de se ter um local nem um horário específico para usá-lo. Porém, o seu 

aspecto mais importante talvez resida no seu potencial para promover a democratização 

do ensino. Barreto (2007, p.19) ressalta que: 

Um dos aspectos mais importantes associados ao uso de materiais impressos 

na Educação a Distância é seu potencial de inclusão social. Hoje, embora o 

desenvolvimento tecnológico possibilite uma miríade de experiências 

extremamente sofisticadas, a grande maioria da população da América 

Latina, e mesmo mundial, não tem acesso à internet. A mídia digital, 

portanto, não pode garantir de fato a democratização da informação em todos 

os níveis sociais, embora a barreira tecnológica nesse sentido há muito tenha 

sido derrubada. 

 

Escrever material didático para EaD não é a mesma coisa que escrever material 

didático para a educação presencial, uma vez que, na educação presencial, o professor 

intermedeia a relação entre os conteúdos didáticos e o aluno, esclarecendo as dúvidas e 

reformulando as explicações do livro quando necessário. Já na EaD, todas as possíveis 

dúvidas devem ser antecipadas pelo professor-autor do material. A informação deve ser 

apresentada segundo uma arquitetura instrucional baseada em teorias da aprendizagem 

para orientar os percursos cognitivos dos alunos favorecendo uma aprendizagem 

significativa
12.

 O objetivo do texto didático é ensinar, para tanto, faz-se necessário que 

os autores de materiais didáticos tenham conhecimento de como ocorre o processo de 

aprender.  

                                                
12 Aprendizagem significativa se dá quando o conteúdo a ser aprendido está relacionado ao que o 

estudante já sabe. A Teoria da Aprendizagem Significativa foi desenvolvida pelo psicólogo norte 

americano D.Ausubel (1987). 
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As primeiras experiências em EaD foram influenciadas fortemente pelas teorias 

behavioristas (HOLMES, GARDENER, 2006, p.80). Essas teorias preconizavam que 

pela suficiente repetição de uma experiência, certos comportamentos poderiam ser 

“ensinados”, reforçando-se os comportamentos desejados por meio de estímulos. Na 

EaD as experiências que se apoiavam nessa teoria consistiam basicamente na entrega e 

memorização de conteúdos através de material impresso, geralmente em forma de 

exercícios de instrução programada, A linguagem desses materiais caracterizava-se pela 

unilateralidade, cabendo ao aprendiz memorizar os conteúdos e reproduzi-los.  

A partir dos estudos de Piaget e Vygotsky (apud FILATRO, 2003) na primeira 

metade do século XX, sobre o desenvolvimento da mente e sobre o processo de 

aprendizagem surge o socioconstrutivismo. Em sua essência, o modelo 

socioconstrutivista preconiza que a aprendizagem ocorre por meio da interação entre os 

indivíduos e o meio social, sendo essa interação mediada pela linguagem. 

Vygotsky (2007) desenvolve o conceito da zona de desenvolvimento proximal, 

isto é, o intervalo entre o que o aprendiz é capaz de realizar em um determinado estágio 

e o que está além do seu alcance naquele momento, a menos que receba assistência de 

um par mais competente. A necessidade de ajuda de um outro mais competente é o 

ponto chave da teoria. (HOLMES & GARDNER, 2006; VALENTE, 2011). Nessa 

mediação entre o aprendiz e o meio, a linguagem é o instrumento simbólico utilizado 

para fomentar a aprendizagem.  

A formação de processos superiores de pensamento se dá pela atividade 

instrumental e prática, em interação e cooperação social, na zona de 

desenvolvimento proximal, objeto de atuação instrucional. Os instrumentos 

psicológicos ordenam e reposicionam a informação, por meio da inteligência, 

memória e atenção. Os sistemas gráficos e a linguagem fazem a mediação 

instrumental, enquanto a mediação social ocorre pela interação interpessoal. 

 (FILATRO, 2003, p.85 e 86). 

 

Os materiais didáticos impressos na EaD são orientados segundo um padrão de 

design instrucional, que é influenciado por teorias de aprendizagem. 

Reigeluth
 
inclui no conceito de instrução o conceito de construção . Segundo ele  

Esse [novo] paradigma requer que nossa definição de instrução inclua o que 

muitos teóricos cognitivistas se referem como construção [...]: um processo 

de ajudar os alunos a construir seu próprio conhecimento, em oposição (ou 

em adição) a simplesmente transmitir informação ao aluno. A instrução 

precisa ser explicada de maneira mais ampla, como alguma coisa que é feita 

para facilitar a aprendizagem significativa. (1999,  p.19-20, apud. FILATRO, 

op.cit.p.63) 

 

Filatro (op.cit,p.64)  analisa  a expressão design instrucional,  a partir da 

definição dos termos que a compõem da seguinte forma: 
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Dadas as definições de design como a concepção de um produto, em termos 

de sua forma e funcionalidade, com propósitos bem definidos, e de instrução 

como a atividade de ensino ligada à construção de conhecimentos que utiliza 

a conversação inteligente para facilitar a compreensão, podemos refinar nossa 

compreensão sobre o significado de design instrucional. 

Quando se refere à produção de materiais instrucionais – no formato 

tradicional ou na sua versão on-line -, o design instrucional aproxima-se mais 

do sistema de entrega de conteúdos que caracteriza a imprensa, a publicidade, 

os meios editoriais e recentemente a mídia eletrônica. 

 

Um dos fatores que levam a essa aproximação entre os textos produzidos para a 

a EaD e os demais textos que circulam nos  meios de comunicação pode ser atribuído ao 

suporte  no qual  esses textos circulam. Maingueneau (2009) chama a atenção para a 

importância do papel do mídium
13

 na constituição dos enunciados, bem como  na 

alteração dos gêneros do discurso. Segundo o autor, isto se tornou evidente com o 

advento dos mídiuns audovisuais e da  informática. Esses mídiuns 

revolucionaram efetivamente a natureza dos textos e seu modo de consumo. 

Seu surgimento provocou uma ruptura com a civilização do livro, que trazia 

em si toda uma concepção do sentido. Revolução que teve também como 

efeito uma melhor conscientização da especificidade do oral e das 

modificações anteriormente introduzidas pela escrita e pela imprensa. 

(MAINGUENEAU, op.cit. p.72) 

 

A chamada Sociedade da Informação da qual fazemos parte, possui 

características que têm impactos sobre a educação e exigem uma abordagem 

transdisciplinar nessa área. Por isso Coll (2010, p.23) , citando Ferrés (1999) ,  ressalta a 

primazia da cultura da imagem e do espetáculo. Nas palavras dele  

As TIC, e especialmente as tecnologias audiovisuais e multimídia, têm 

contribuído para configurar e consolidar uma autêntica “cultura do 

espetáculo” que de acordo com Ferrés (1999), prioriza formas de expressão 

que podem ser resumidas em cinco grandes características: a primazia do 

sensorial- ou multissensorial- e do concreto sobre o abstrato e do simbólico: a 

primazia do narrativo sobre o taxonômico e o analítico; a primazia do 

dinâmico, tanto no que concerne à forma quanto aos conteúdos, sobre o 

estático; a primazia das emoções sobre a racionalidade; a primazia do 

sensacionalismo sobre o previsível e rotineiro. O fato importante a destacar 

segundo o autor, ao primar essas formas de expressão, a cultura da imagem e 

do espetáculo está contribuindo, também, para desenvolver nas pessoas 

determinadas maneiras de agir, de pensar e de sentir. 

 

O design instrucional de materiais impressos para a EAD deve ser sensível a 

esses aspectos para que os materiais didáticos sejam significativos e motivadores da 

aprendizagem, não se distanciando do mundo real dos aprendizes. 

                                                
13 Adota-se aqui a orientação da tradução de MAINGUENEAU (2009), na qual o termo mídium 

(pl.mídiuns) é usado como referência “às mediações pelas quais uma ideia se torna força material” em 

oposição à mídia/mídias que designariam “apenas um prolongamento particular, tardio e invasor” das 

referidas mediações. 
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O uso da mídia impressa na EaD apresenta, no entanto, dois pontos frágeis. O 

primeiro reside no fato de seu sucesso de uso depender da competência leitora dos 

alunos que, na sua maioria, tem se mostrado deficiente. É preciso ter em mente que:  

Ler pode ser uma experiência inacessível ou decepcionante quando alguém 

não aprendeu a ler [...] a leitura numa situação de aprendizagem é também 

uma atividade intelectual complexa que necessita muito dos conhecimentos 

prévios do leitor. (LANDRY, 1985, p.216, apud PRETTI, 2006, p.28).  

 

O segundo aspecto diz respeito à pouca interatividade desses materiais. Portanto, 

a linguagem deve merecer especial atenção, uma vez que é por meio dela que irá se 

estabelecer a interação entre professor e alunos. Os textos das aulas devem refletir o que 

o professor faria em uma sala de aula presencial para promover a aprendizagem. Uma 

vez que o professor não está presente fisicamente junto ao aluno, a sua presença deverá 

se representar por meio de um texto escrito.  

O material didático objeto da análise é destinado a um curso para EJA, público 

que por suas condições sociais, em geral possui um baixo letramento, mas que, no 

entanto, possui um conhecimento adquirido de maneira informal pela experiência de 

vida. Essas características requerem atenção especial dos autores.  

O texto escrito deve possuir as condições de textualidade que o tornem claro, 

objetivo, explicitando os implícitos mais difíceis de recuperar, para que suscite no  

aluno uma compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 2011)
14.

  Segundo este autor, o 

outro é parte integrante do enunciado. Ele assim explica essa presença do outro nos 

enunciados de qualquer sujeito: 

Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa; por outro 

lado, procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por sua vez, 

uma ativa influência sobre o meu enunciado (dou resposta pronta às objeções 

que prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc.). Ao falar sempre levo 

em conta o fundo aperceptível da percepção do meu discurso pelo 

destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de 

conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo 

em conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu 

ponto de vista), as suas simpatias e antipatias- tudo isso irá determinar a ativa 

compreensão responsiva do meu enunciado por ele. (BAKHTIN, 2011, 

p.302) 

Assim sendo, é imprescindível que os autores conheçam as características do 

público para o qual escrevem, para que seja possível o estabelecimento de um diálogo 

que leve à construção do conhecimento. 

                                                
14 “o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente 

em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 

completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc. [...] toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. (BAKHTIN,2011,p.271) 
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Os materiais didáticos do Projeto EMEJA, um curso de ensino médio para EJA 

(Educação de jovens e adultos),  foram organizados por áreas do conhecimento, a saber:  

Códigos e Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Língua 

Estrangeira. Esses materiais foram elaborados por diversos autores, alguns dos quais 

não estão identificados individualmente nas aulas, e seguem um modelo de design 

instrucional orientado pelo CEDERJ. 

No design instrucional da grande maioria dos cursos de EaD convivem 

influências dos diversos paradigmas de aprendizagem (FILATRO, 2003). Assim, 

observam-se tanto aspectos oriundos das teorias behavioristas, quanto das cognitivistas 

e socioconstrutivistas. A importância amplamente aceita hoje em dia de se explicitarem 

os objetivos da aula, por exemplo, se apoia na taxonomia de Bloom
15

(apud 

FILATRO,op.cit.,p.77) e resulta de uma visão behaviorista que considera os resultados 

do processo de aprendizagem como  mudanças nos comportamentos externos, portanto 

observáveis e passíveis de serem mensurados. Segundo FILATRO, op.cit. essa 

taxonomia influenciou, sobremaneira, o design instrucional, pois tornou possível a 

padronização de uma linguagem para classificar as atividades educacionais. Assim 

destacamos, segundo Wilson & Myers (apud FILATRO,op.cit., p.79), alguns aspectos 

dos insights behavioristas ou comportamentalistas para o design dos materiais didáticos: 

 Objetivos comportamentais. A instrução deve basear-se em objetivos de 

aprendizagem claramente especificados em termos de comportamento. 

Explicitar a formulação de objetivos  ajuda a relacionar os objetivos 

instrucionais com a avaliação, promovendo um controle mais apurado. 

 Alinhamento. A boa instrução apresenta um alinhamento ou consistência 

entre objetivos de aprendizagem, estratégias instrucionais  e estratégias 

usadas para avaliar a aprendizagem do aluno. O desalinhamento desses 

componentes resulta em instrução inadequada ou injusta. 

 

O cognitivismo que se originou nos estudos de Piaget sobre o desenvolvimento da 

mente, explica como se processa a informação e como esta é armazenada em esquemas 

mentais e que podem ser recuperados quando ativados. Esta teoria embasa diversos 

aspectos que influenciam o design dos materiais didáticos na EaD. 

Wilson & Myers (apud FILATRO, op.cit.p.82,83) enumeram vários desses 

aspectos dentre os quais destacamos: 

 Percepção seletiva. Nossos objetivos, expectativas e compreensões atuais 

colorem nossas percepções. Servem como filtros para o mundo e 

modelam nossas estruturas e respostas cognitivas. Essa natureza seletiva 

                                                
15  Em meados de 1950, Bloom, formulou a taxonomia dos objetivos educacionais com base em três 

domínios de aprendizagem: cognitivo (que trata da recuperação do conhecimento e do desenvolvimento 

de habilidades intelectuais), afetivo (que descreve mudanças nos interesses, atitudes e valores) e 

psicomotores (que inclui os sentidos humanos).  
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da percepção tem implicações para o sequenciamento instrucional, a 

motivação e o treinamento metacognitivo. 

 Tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento são fundamentais: 

a) conhecimento declarativo (saber o quê): armazenado como 

proposições em redes semânticas; b) conhecimento procedimental (saber 

como): armazenado como regras E-SE (IF-THEN) e gabaritos de 

reconhecimento de padrões. Esses tipos de conhecimento são 

frequentemente identificados na linguagem cotidiana como 

conhecimento e habilidade. Tanto o conhecimento declarativo como o 

conhecimento procedimental dependem das representações de regras ou 

informações armazenadas na memória, 

 Elaboração. As pessoas fazem ligações entre os materiais e seus 

conhecimentos anteriores utilizando o pensamento ativo e a reflexão. 

Quanto mais conexões, mais significativa e estável será a aprendizagem. 

 Metacognição. A solução de problemas envolve conhecimento 

declarativo e procedimental, e algo mais: aquilo que chamamos 

conhecimento metacognitivo, envolvendo automonitoramento, 

autorregulação, sabendo quando e onde desenvolver nossas estratégias e 

conhecimento. 

 Motivação. É o que faz as pessoas agir. Enquanto as explicações 

comportamentalistas se referem tradicionalmente a instintos, impulsos, 

estímulos e reforços, os teóricos cognitivistas confiam em modelos de 

processamento e estrutura cognitiva. Os conceitos- chave são incentivos, 

autoeficácia, expectativa x valor, atribuições de sucesso/fracasso, 

desempenho x objetivos de aprendizagem, motivação intrínseca x 

extrínseca.  

 Mudança conceitual. As pessoas constroem o sentido de seus mundos, a 

partir da referência a esquemas, modelos mentais e outras estruturas 

complexas de memória. As diferenças entre a exigência encontrada e os 

esquemas podem promover investigação e reflexão para resolver o 

conflito. A instrução deve ajudar os alunos a assimilar e acomodar novas 

informações aos esquemas e às estruturas cognitivas existentes.  

Vygostsky (2007) postula  que a aprendizagem se dá no meio social e é a cultura a 

responsável pelo desenvolvimento humano. Alguns autores como Wilson (apud 

FILATRO, op.cit. P.87) veem no socioconstrutivismo mais do que uma teoria de 

aprendizagem - uma filosofia, um modo de ver o mundo O autor aproxima o 

socioconstrutivismo do paradigma pós-modernista por considerá-lo adequado à 

complexidade e à diversidade da época atual. O pós-modernismo vê a realidade como 

sendo formada por múltiplas perspectivas e sujeita a múltiplas interpretações. O 

conhecimento é construído por uma diversidade de sujeitos, o que significa que não há 

ciência que esteja dissociada de valores. Paralelamente, o construtivismo advoga que o 

conhecimento é construído e é dinâmico, e que ensinar é “negociar a construção de 

significados”. 

Os princípios do pensamento de Vygostky (2007)  que orientam o design instrucional 

são mencionados por Hung
 
(apud. FILATRO, op.cit, p.90). Dentre eles, destacam-se: 

 A aprendizagem é uma construção social mediada pelos atores sociais 

por meio da linguagem, signos e ferramentas. 
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 A aprendizagem se refere à formação de identidade ou ao ato de tornar-

se membro de uma cultura dentro de zonas de desenvolvimento proximal 

estipuladas. 

 A aprendizagem é reflexiva e metacognitiva, internalizando do social 

para o individual. 

 A aprendizagem está incorporada em ricos contextos culturais e sociais- 

envolvendo conhecimento implícito e explícito. 

 A aprendizagem equivale a transferir conhecimentos de uma situação a 

outra, descobrindo significados relacionais e associados nos conceitos. 

Neste trabalho pretende-se identificar os atos de linguagem que representam a voz do 

professor no texto das aulas. Segundo uma perspectiva vygotskiana, o professor 

representaria o par mais competente que faz a intermediação entre o aprendiz e o 

conteúdo de ensino por meio do instrumento da linguagem a fim de promover a 

aprendizagem.  A fundamentação teórica da análise dos textos produzidos pelos 

professores-autores das aulas do Projeto EMEJA será apresentada no próximo capítulo. 
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3- Fundamentação teórica para análise do corpus 

A seguir apresenta-se a fundamentação teórica para a análise do corpus selecionado, 

partindo-se da tentativa de estabelecer as características do que seria o gênero discursivo 

“aula na EaD”. 

 

3.1. A aula na EaD: um novo gênero? 

Os gêneros textuais acompanham a evolução da sociedade. Bakhtin (2011) 

postula que 

  A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 

porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros 

do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo. (BAKHTIN,2011,p.262) 

 

Marcuschi reiterando Bakthin, nos lembra que o estudo dos gêneros mostra o 

funcionamento da sociedade; os gêneros são, portanto, entidades dinâmicas, situadas 

socio-historicamente. Ele também nos diz que “quando dominamos um gênero textual, 

não dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente 

objetivos específicos em situações sociais particulares” (2008, p.154). 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 

(MARCUSCHI, 2008, p.155) 

 

 A aula, portanto por sua finalidade e por seu estilo mais ou menos recorrente, 

pode ser considerada como um gênero. 

 O gênero discursivo aula é definido segundo o Dicionário de Gêneros (2009) 

como: 

preleção (v.), exposição oral (v.) sobre determinada área de conhecimento, 

feita por professor e dirigida a um ou mais alunos, geralmente em 

estabelecimento de ensino, por período de tempo específico. Por extensão de 

sentido, explanação, elucidação ou exposição oral (v.), feita de maneira 

informal, mas professoral, por alguém que conhece bem o tema que aborda. 

Assim, por exemplo, em uma conversa num bar, na praia, na praça, alguém 

expõe um tema de tal forma que se pode dizer: deu uma aula de história, de 

futebol, etc. Uma conferência (v.) ou palestra (v.) pode ser chamada de aula 

inaugural/ magna, isto é, quando se refere à primeira aula solene de um curso, 

geralmente proferida por um especialista convidado. (Dicionário de Gêneros 

Textuais, 2009, p.38). 

 



42 

 

 Constata-se, pela definição, o aspecto de oralidade do gênero. Uma aula para 

EaD seria um simulacro da aula presencial. O aspecto contratual do gênero é um dado 

relevante a ser observado na análise dos textos das aulas.  

 A aula para EaD, mesmo na mídia impressa, pode ser considerada um gênero 

textual multimodal, por apresentar além do texto verbal, imagens, boxes, verbetes, links 

para outros textos, para vídeos, músicas, etc. Todos esses recursos semióticos têm por 

finalidade contribuir para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

 Uma aula para EaD pressupõe que professor e alunos não compartilham do 

mesmo espaço físico. Na verdade, o professor está presente para o aluno na linguagem 

do texto da aula. De que forma, então, o professor, enquanto sujeito enunciador cria 

estratégias de aproximação com o seu interlocutor? Esta análise se deterá apenas no 

texto escrito pelo autor da aula, isto é, na sua “voz”. 

Verifica-se que a definição de texto pode variar ligeiramente de acordo com o 

autor, porém todos são unânimes em considerar o seu aspecto comunicativo. Assim,  na 

perspectiva da Linguística de Texto, o texto é considerado “um evento comunicativo em 

que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas” (BEAUGRANDE, 1997, apud 

MARCUSCHI, 2008). Costa Val (1991) define texto como “ocorrência linguística 

falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sócio comunicativa, 

semântica e formal.”. Já para Charaudeau (2009a, p.77), “O texto é a manifestação 

material (verbal e semiológica: oral/gráfica, gestual, icônica, etc.) da encenação de um 

ato de comunicação, numa situação dada, para servir ao Projeto de fala de um 

determinado locutor.”.    

 Considerando o texto como a manifestação da encenação de um ato de 

comunicação, procura-se definir o papel dos atores envolvidos nesse ato, tendo em vista 

o contrato de comunicação e a situação comunicativa, como também analisar as 

evidências linguísticas que legitimam as intenções desse ato. Para tanto nos apoiaremos 

no referencial teórico da Semiolinguística. 
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3.2. Linguagem: lugar de ação 

 

Dado que a fala se realiza entre os homens, as ações que com ela praticamos 

incidem sempre sobre o outro, pois através delas representamos e 

apresentamos a nossos interlocutores uma certa construção da realidade, para 

com isso interferirmos sobre seus julgamentos, opiniões, preferências. 

(GERALDI, 1997,p.27) 

 

A concepção de linguagem como lugar de ação, apoia-se em três concepções 

teóricas: na Teoria da Enunciação, da qual Bakhtin é um dos precursores; na Teoria dos 

Atos de Fala que tem em Austin e Searle seus principais representantes, e na Teoria da 

Atividade Verbal desenvolvida em países da antiga União Soviética.  

 Ao se referir à Teoria da Enunciação, Koch (2011) destaca que:  

A Teoria da Enunciação tem por postulado básico que não basta ao linguista 

preocupado com questões de sentido descrever os enunciados efetivamente 

produzidos pelos falantes de uma língua: é preciso levar em conta, 

simultaneamente, a enunciação – ou seja, o evento único e jamais repetido de 

produção do enunciado. Isso porque as condições de produção (tempo, lugar, 

papéis representados pelos interlocutores, imagens recíprocas, relações 

sociais, objetivos visados na interlocução) são constitutivas do sentido do 

enunciado: a enunciação vai determinar a que título aquilo que se diz é dito. 

(KOCH, 2011, p.11 e 12) 

 

A Teoria dos Atos de Fala, apropriada pela Linguística Pragmática, considera a 

linguagem uma forma de ação, sendo assim “todo dizer é um fazer”. Por outro lado, a 

Teoria da Atividade Verbal que toma por base as ideias de psicolinguístas soviéticos, 

dentro os quais Leontev e Luria que seguem algumas ideias de Vigostsky, concebe a 

linguagem como uma atividade social (Koch, 2011). 

No plano textual Marcuschi (2007) defende que a coerência de um texto não 

existe a priori como requisito do próprio texto. A coerência de um texto seria gerada por 

um processo cognitivo colaborativo, estaria, portanto, mais na mente dos falantes do 

que no texto em si, configurando-se como fruto de um processo interacional. Essa 

mesma posição é defendida por Koch (2009) ao afirmar que 

 

O sentido de um texto é, [...] construído na interação texto-sujeitos (ou texto 

co-enunciadores) e não algo que preexista a essa interação. Também a 

coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, 

passando a dizer respeito ao modo como os elementos presentes na superfície 

textual, aliados a todos os elementos do contexto sociocognitivo mobilizados 

na interlocução, vêm a constituir, em virtude de uma construção dos 

interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos. (p.17) 

 

Com relação aos processos interlocutivos,  Geraldi (2003) assim se expressa 
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Como os sujeitos não são cristalizações imutáveis, os processos 

interlocutivos estão sempre a modificá-los ao modificar o conjunto de 

informações que cada um dispõe a propósito dos objetos e dos fatos do 

mundo. (GERALDI,1997, p. 28). 

A linguagem, portanto, se manifesta na inter-ação entre sujeitos que nessa 

relação,  mediada por ela ,  vão-se constituindo mutuamente e vão construindo sentidos 

para o mundo que os cerca. 

A Semiolinguística concilia dois tipos de abordagem sobre a linguagem: uma, 

que a considera como “um fenômeno representativo da organização do mundo” e outra 

que considera a linguagem não um objeto transparente, mas um objeto duplo com uma 

face Explícita ou manifesta e outra Implícita, sendo esta última “o lugar de sentidos 

múltiplos que dependem das circunstâncias da comunicação.” (CHARAUDEAU, 

2009a). 

Considera-se também que os sujeitos do ato linguageiro são seres situados sócio 

historicamente que acionam múltiplas competências para construir os sentidos desse 

ato. Essas competências estão relacionadas aos três níveis de construção de sentido: o 

nível situacional, o nível discursivo semântico e o nível semiolinguístico. A 

competência situacional exigida pela situação de troca linguageira implica que os 

interlocutores reconheçam as particularidades da situação de comunicação, que dizem 

respeito às identidades dos participantes, ao propósito comunicativo, ao tema objeto da 

troca bem como às circunstâncias materiais que a envolve.  

A competência discursiva, por outro lado, está relacionada à situação da 

enunciação, e demanda que o interlocutor seja capaz de reconhecer e manipular as 

operações enunciativas que evidenciam as atitudes enunciativas do sujeito falante, que 

obviamente se apoiam na situação de comunicação. Ao enunciar, o sujeito comunicante 

atribui uma imagem a si mesmo e ao outro e constrói papeis enunciativos 

(elocucionários, alocucionários e delocucionários) (CHARAUDEAU, 1991,1995, apud 

CHARAUDEAU, 2002).  A situação enunciativa é encenada de acordo com as normas 

que prevalecem em cada grupo social. Os rituais sociolinguísticos estão associados aos 

hábitos culturais de cada comunidade de fala. O sujeito precisa, portanto, ter a 

habilidade de reconhecer esses rituais. Essa competência é adquirida nas relações 

sociais. (CHARAUDEAU, 2002).  

A competência semântica, que também está relacionada ao nível discursivo, diz 

respeito à natureza do conhecimento. Segundo o autor, esse conhecimento se assenta em 
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um sistema de informações e de crenças compartilhadas pelos sujeitos do ato 

linguageiro a fim de que a comunicação seja possível.  

A competência discursiva, portanto, é composta desses dois tipos de 

competência, uma que permite compreender os modos como o discurso se organiza e se 

apresenta e outra que implica o conhecimento do tipo da informação e do sistema de 

valores em cena. 

Por último, a competência semiolinguística refere-se “à habilidade dos sujeitos 

reconhecerem e manipularem as formas dos signos, as regras de suas combinações em 

relação ao sentido que elas carregam. Obviamente, esses signos não podem ser 

reconhecidos e manipulados a não ser em relação às restrições do quadro situacional e 

àquelas da organização discursiva” 
16.

 

Nesse aporte teórico o método de análise constitui-se numa “atividade de 

elucidação” que se dá 

pelo percurso da manifestação linguageira em função de um contexto, cujos 

dados variam, a fim de fazer com que surjam, dessas confrontações 

sucessivas, conjuntos significantes, testemunhos da relação do ato de 

linguagem com suas condições de produção-interpretação. 

(CHARAUDEAU, 2009a, p.18) 

 

O autor não ignora, porém a atividade de abstração nessa análise. Concluindo 

que o Objeto de Conhecimento da Semiolinguística é o 

do que fala a linguagem através do como fala a linguagem, um constituindo o 

outro (e não um após o outro). O mundo não é dado a princípio. Ele se faz 

através da estratégia humana de significação. O Método seguido deverá então 

ser duplo: elucidante do ponto de vista do como e abstratizante do ponto de 

vista do quê.” (CHARAUDEAU, 2009a, p.20,21). 

 

Um projeto Semiolinguístico deverá incluir então, questões sobre o 

conhecimento do signo, o conceito de comunicação, a competência linguageira, sobre o 

que seja analisar um texto e que comentários se podem fazer sobre os atos de 

linguagem. (CHARAUDEAU, 2009a, p.21).   

 

 

 

 

 

                                                
16This competence is the ability of subjects  to recognize and to manipulate the form of signs, the rules of their 

combination in relation to the sense that they carry. Obviously, these signs cannot be recognized and manipulated but 

in relation to the constraints of the situational frame and those of discourse organization.” (CHARAUDEAU, 2002) 
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3.3. Os sujeitos do ato de linguagem 

O “ato de linguagem”, como postula Charaudeau (2009a), é o encontro entre “dois 

universos discursivos que não são idênticos”: o do produtor e o do interpretante. O autor 

acrescenta: “Para o sujeito enunciador, falar ou escrever é uma atividade que envolve 

criação de hipóteses sobre o saber do sujeito interpretante”. De acordo com o mesmo 

autor, cada ato de linguagem pressupõe o envolvimento de quatro sujeitos. O sujeito 

comunicante (EUc), sujeito empírico, agente do ato linguageiro, enuncia sua fala por 

meio de um sujeito enunciador (EUe), que projeta um interlocutor ideal, um TU 

destinatário (TUd) a quem ele se dirige. No entanto, sua fala será interpretada por um 

outro sujeito, o TU interpretante (TUi), também empírico, externo ao ato de linguagem, 

a quem o EUe não tem acesso. 

A encenação do ato de linguagem, por sua vez, está inscrita em um contrato de 

comunicação, cujas circunstâncias são de ordem socioinstitucional. O contrato 

pressupõe que os parceiros reconheçam as representações discursivas das práticas 

sociais em que o contrato se inscreve. O contrato e a situação de comunicação irão 

determinar as estratégias do discurso. Segundo Charaudeau 

O necessário reconhecimento recíproco das restrições da situação pelos 

parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes estão ligados por 

uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro de referência. Eles 

se encontram na situação de subscrever antes de qualquer intenção e 

estratégia particular, a um contrato de reconhecimento das condições de 

realização da troca linguageira em que estão envolvidos: um contrato de 

comunicação. Este resulta das características próprias à situação de troca, os 

dados externos, e das características discursivas decorrentes, os dados 

internos (CHARAUDEAU, 2009b, p.68). 

 

 Neste estudo, o gênero discursivo aula na EaD insere-se no domínio do discurso 

pedagógico, segundo Marcuschi (2008) , os domínios discursivos são esferas da vida 

social que produzem os contextos para as práticas discursivas, são essas esferas sociais 

que estabilizam os gêneros textuais e organizam as relações de poder (MARCUSCHI, 

op.cit. p.194). No domínio do discurso pedagógico os sujeitos estão em relação de 

assimetria. O locutor, EUc e EUe, detém um saber, portanto está em uma posição de 

autoridade em relação ao interlocutor e a sua intenção, determinada pelo contrato, é 

repartir esse saber com o seu interlocutor, isto é, fazer com que ele passe de uma 

situação de desconhecimento a uma situação de conhecimento. 

Partindo de suposições sobre o saber do interlocutor idealizado (o TUd), o 

sujeito enunciador vai se valer de estratégias discursivas para que o TUi interprete a sua 
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fala de acordo com as suas intenções como EUe. Como apontado anteriormente, as 

estratégias discursivas usadas pelo sujeito enunciador estão circunscritas ao contrato, 

bem como à situação de comunicação e às circunstâncias do discurso. Esses elementos 

irão orientar também os modos de organização do discurso. 

 

3.4. A situação comunicativa  

A situação de comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, 

de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e 

aquilo que constitui o seu valor simbólico. Como se estabelecem tais 

restrições? Por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos 

indivíduos que tentam viver em comunidade e pelos discursos de 

representação, produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de 

valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as normas dos 

comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a comunicação 

humana. (CHARAUDEAU, 2009b: 67) 

 

Os dados externos que condicionam o ato de linguagem obedecem a quatro 

condições - condição de identidade, de finalidade, de propósito e de dispositivo. A 

condição de identidade diz respeito aos traços identitários dos parceiros e é determinada 

pelo princípio da alteridade, responde às perguntas: quem fala a quem? quem troca com 

quem? A finalidade está associada ao objetivo do ato de linguagem, segundo o autor 

“na comunicação linguageira o objetivo é, da parte de cada um, fazer com que o outro 

seja incorporado à sua própria intencionalidade”. A finalidade opera segundo visadas, 

visadas essas que podem ser de quatro tipos, podendo “combinar-se entre si”. Essas 

visadas podem levar o outro a” fazer saber” (visada informativa), “fazer crer” (visada 

incitativa), “fazer sentir” (visada do phátos) e a “fazer fazer” (visada prescritiva). O 

propósito relaciona-se ao domínio do saber onde o ato de linguagem está inscrito e se 

define através da pergunta “De que trata o texto?”. O dispositivo diz respeito ao 

ambiente onde se situa a troca comunicativa, “constitui o quadro topológico da troca”. É 

o dispositivo “que determina variantes de realização no interior de um mesmo contrato 

de comunicação” (CHARAUDEAU, 2009b, p.70). 

Os dados internos, por outro lado, são da ordem do discurso propriamente dito, 

referem-se ao “como dizer” e estão em estreita relação com os dados externos, pois são 

as restrições impostas pela situação que vão determinar os comportamentos 

linguageiros, os quais se distribuem em três espaços: o da locução, o da relação e o da 

tematização. No espaço da locução, o sujeito falante “deve justificar porque tomou a 

palavra (em nome de quê), impor-se como sujeito falante, e identificar ao mesmo tempo 

o interlocutor (ou o destinatário) ao qual ele se dirige” (p.71). O espaço da relação é 
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onde se constroem as identidades dos interlocutores a partir do ponto de vista do sujeito 

falante e se estabelecem as relações de força ou de aliança, de exclusão ou inclusão, 

agressão ou conivência entre os interlocutores. Por fim, o espaço da tematização diz 

respeito ao domínio do saber. O sujeito falante nesse caso toma posição em relação ao 

tema da troca, podendo aceitá-lo, deslocá-lo ou propor outro, escolhe também um modo 

de intervenção (diretivo, de retomada, de continuidade, etc.) e um modo de organização 

discursivo, que pode ser descritivo, narrativo ou argumentativo, de acordo com as 

restrições impostas pela situação comunicativa. Como nos lembra o autor: 

Contrato de comunicação e projeto de fala se completam, trazendo, um, seu 

quadro de restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num 

espaço de estratégias, o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato 

de liberdade, sem deixar de ser uma liberdade vigiada.” (CHARAUDEAU, 

2009b, p.71). 

 

A seguir, apresentam-se os componentes da situação de comunicação da aula para 

EaD. Levam-se em conta os parâmetros definidos por Charaudeau (2009). Comecemos 

pelas características físicas. 

 

3.4.1. Características físicas da situação comunicativa da aula na EaD 

 

Os parceiros não estão presentes fisicamente um ao outro. O sujeito 

comunicante, no caso a instituição de ensino, que se expressa na voz do professor autor 

da aula, apesar de ter consciência de que a sua fala será ouvida por múltiplos sujeitos 

interpretantes, ao enunciar, projeta um TU destinatário, isto é, um interlocutor único, 

idealizado por ele. O TUd que representa de forma ideal um grupo de sujeitos com as 

mesmas características básicas.  

 O canal de transmissão é gráfico e indireto – o texto impresso da aula, que 

apresenta outros códigos semiológicos: imagens, boxes de verbetes, boxes de atenção, 

hiperlinks etc. Esse material também está ancorado em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que usa a plataforma moodle. Cada aula, além do material 

impresso disponibilizado em um arquivo pdf, conta com outras atividades de reforço, 

como vídeos, sugestões de links, atividades interativas e espaço para fóruns. 

No entanto, a base do curso ainda é a mídia impressa, o que se deve em parte, como 

mencionado anteriormente, a questões de dificuldades de acesso e à instabilidade da 

própria tecnologia (nem todos os alunos possuem computadores em casa e, muitas 

vezes, há problemas de conexão com a internet em algumas unidades de ensino). Por 
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outro lado, o livro pode ser consumido: o aluno pode escrever as respostas das 

atividades nele. Acrescente-se a isso a facilidade oferecida pela portabilidade do 

material, que confere à mídia impressa uma representatividade maior do que a das 

outras mídias. 

 

3.4.2. Características identitárias dos parceiros 

 

Os parceiros do ato de comunicação são os professores - autores das aulas, e os 

alunos inscritos no Projeto EMEJA, um curso de Ensino Médio para EJA. Esse público, 

conforme já mencionado em Oliveira (1999), pertence a um grupo de pessoas com 

algumas características comuns, tais como: o fato de não serem crianças, estarem 

afastados da escola por um longo período, ou segundo a autora, terem sido “excluídos 

da escola”, e pertencerem às camadas “populares” da sociedade com acesso limitado 

aos bens culturais. 

 A autora aponta, ainda, alguns traços comuns à maioria das pessoas que 

constituem o grupo de aprendizes da EJA. Essas características devem ser levadas em 

conta pelos autores de materiais didáticos 

Assim, por um lado podemos arrolar algumas características do 

funcionamento cognitivo geralmente associadas aos jovens e adultos de que 

tratamos, tais como pensamento referido ao contexto da experiência pessoal 

imediata, dificuldade de operação com categorias abstratas, dificuldade de 

utilização de estratégias de planejamento e controle da própria atividade 

cognitiva, bem como pouca utilização de procedimentos metacognitivos 

(OLIVEIRA, 1995 apud OLIVEIRA, 1999). 

O material didático objeto da análise foi destinado a alunos de um projeto piloto 

de Ensino Médio para EJA na modalidade semipresencial desenvolvido pelo CEDERJ e 

pela FAETEC  e aplicado em oito unidades de ensino, sendo seis no Município do Rio 

de Janeiro e duas na Baixada Fluminense, entre agosto de 2011 e fevereiro de 2013. No 

início do projeto foi realizada uma pesquisa baseada em um questionário aplicado aos 

alunos inscritos com o objetivo de traçar um perfil desse público. De um total de 378 

inscritos, responderam à pesquisa 221 alunos, o que corresponde a 58% do total. Os 

dados obtidos foram computados e apresentados em gráficos.  

Sintetizamos a seguir os dados mais relevantes (PERFIL, 2011).  

1) 60% dos alunos são do sexo feminino; 

2) 33,5% estão na faixa etária entre 31 e 40 anos e 23,5%, na faixa entre 41 e 50 

anos; 

3) 53% interromperam os estudos há mais de 10 anos; 
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4) 49% se afastaram dos estudos por motivo de trabalho e 29%, por motivos 

familiares; 

5) 73% trabalham (29% trabalham até 12 horas por dia); 

6) 48% não têm vínculo empregatício; 

7) 52% alegaram a ascensão social como motivação para o retorno aos estudos; 

8) 29% alegaram exigência do trabalho como motivação para o retorno aos estudos; e 

9) 67% têm computador em casa, 71% usam e-mail e 80%, algum tipo de rede social. 

Pode-se constatar, pelo resultado da pesquisa, que o perfil do aluno EJA desse 

curso muito se assemelha ao perfil traçado por Oliveira (1999). Com relação ao item 

“excluídos da escola”, conforme, principalmente, as informações em (4) e (5), constata-

se que a “exclusão” se deve mais a razões socioeconômicas do que a uma ação da escola 

em si. 

É preciso se considerar, no entanto, que o material impresso foi elaborado antes 

de se conhecer o resultado dessa pesquisa, portanto cada autor escreveu tendo em mente 

um perfil de aluno EJA idealizado por ele. 

 

3.4.3.  Características contratuais 

 

O contrato de comunicação no qual se insere o gênero discursivo - uma aula 

para EAD – vai sobredeterminar a natureza das trocas, os papéis comunicativos e os 

rituais de abordagem do ato de linguagem. Apesar de os parceiros não estarem presentes 

simultaneamente, o contrato determina que o professor faça perguntas, interpele o 

aluno, incentive, peça para executar tarefas, avalie a sua atuação etc.; por outro lado, 

também está inscrito no contrato que o aluno deve responder ao que lhe for perguntado, 

por isso o contrato admite uma troca dialogal, mesmo que os interlocutores não estejam 

face a face. O locutor projeta na cena da enunciação a presença do seu interlocutor, o 

TU destinatário idealizado por ele com base em juízos pré-determinados, e com ele 

estabelece um diálogo. 
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3.5.Modos de organização do discurso 

 
Para o locutor, falar é, pois, uma questão de estratégia, como se ele se 

perguntasse: “Como é que vou/devo falar (ou escrever), levando em conta o 

que percebo do interlocutor, o que imagino que ele percebe e espera de mim, 

do saber que eu e ele temos em comum, e dos papéis que eu e ele devemos 

desempenhar.” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 75). 

 

O locutor, em função de sua intenção e das restrições impostas pelo contrato no 

qual se insere a situação comunicativa, organiza o seu discurso seguindo certos modos 

que acionam determinadas categorias de língua. Os modos de organização do discurso 

classificam-se em enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo (CHARAUDEAU, 

2009): cada qual apresenta uma função de base que corresponde ao projeto de fala do 

locutor (enunciar, descrever, contar, argumentar) e um princípio de organização. Vale 

lembrar, no entanto que nenhum texto é homogêneo sob o ponto de vista da sua 

organização, sendo esta determinada pela finalidade da situação comunicativa. 

Descrever, narrar e argumentar são atividades que se completam para a 

construção dos textos. Assim, enquanto descrever consiste em classificar os seres do 

mundo: nomeando-os, situando-os e qualificando-os; narrar ou contar diz respeito a 

expor o desenrolar das ações protagonizadas pelos seres no tempo. Argumentar, por sua 

vez requer operações lógicas abstratas para estabelecer relações de causa e efeito entre 

os fatos. Assim, Charaudeau (op.cit.) esclarece que 

Enquanto contar consiste em expor o que é da ordem da experiência e do 

desenvolvimento das ações no tempo, e cujos protagonistas são os seres 

humanos, descrever consiste em ver o mundo com um “olhar parado” que faz 

existir os seres ao nomeá-los, localizá-los e atribuir-lhes qualidades que os 

singularizam. Entretanto, descrever está estreitamente ligado a contar, pois as 

ações só têm sentido em relação às identidades e às qualificações de seus 

actantes. 

(...) 

Enquanto argumentar consiste em efetuar operações abstratas de ordem 

lógica, destinadas a explicar ligações de causa e efeito entre os fatos ou 

acontecimentos, descrever consiste em identificar os seres do mundo 

classificando-os, sem necessariamente estabelecer com eles uma relação de 

causalidade. 

Entretanto, descrever e argumentar são atividades estreitamente ligadas, na 

medida em que a primeira toma emprestado à segunda um certo número de 

operações lógicas para classificar os seres (por exemplo, em sinônimos e 

antônimos), e a segunda só pode exercer-se a respeito de seres que têm uma 

certa identidade e qualificação (...) (CHARAUDEAU, op.cit.p.111 e 112, 

grifos do autor). 

 

 É sempre um sujeito falante que organiza a encenação descritiva, portanto é 

sempre sobre um ponto de vista subjetivo que os fatos são apresentados. O sujeito 
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falante, ou o descritor, ao ordenar a cena, produz um certo número de efeitos de sentido 

que podem ser o efeito de saber, o efeito de realidade ou ficção, o efeito de confidência 

ou de gênero, dentre outros, Charaudeau, no entanto nos lembra, que são efeitos 

possíveis, eles podem não ser percebidos pelo destinatário da mensagem e mesmo o 

sujeito descritor pode não ter consciência plena de sua intenção.  

O modo narrativo é um dos componentes da narrativa. A narrativa tanto pode 

englobar ações quanto qualificações, utilizando-se assim dos modos narrativo e 

descritivo. Já o modo narrativo é construído dentro de uma lógica que engloba alguns 

componentes tais como os actantes, os processos e as sequências que se encontram 

intimamente ligados. Os actantes desempenham papéis que estão relacionados à ação, 

os processos unem os actantes entre si e oferecem uma orientação funcional à sua ação 

e por fim as sequências integram actantes e processos numa finalidade narrativa 

obedecendo a certos princípios de organização (CHARAUDEAU, 2009a, p.160). 

Toda narrativa é orientada por uma intencionalidade que organiza a sequência de 

acontecimentos de forma encadeada dirigindo-os a um fim. A sucessão de 

acontecimentos da narrativa ocorre num enquadramento espaço-temporal. Segundo 

Charaudeau  

 
A intencionalidade pode então ser definida como tomada de consciência mais 

ou menos clara, por um sujeito, de uma situação de falta na qual ele se acha, 

situação que vai desencadear o desejo/projeto de preencher essa falta (a 

busca). Na final da realização dessa busca, o sujeito-agente tem êxito ou 

fracassa. (2009a, p.168) 

 

Sob o ponto de pista de visão-construção do mundo, a função do modo 

descritivo é mostrar o mundo de forma estática, tal qual ele se apresenta, já no modo 

narrativo o mundo é construído numa sucessão de ações que se encadeiam e se 

influenciam mutuamente desenrolando-se progressivamente até chegar a um fim. 

O modo argumentativo , segundo o mesmo autor , talvez seja o mais difícil de 

analisar, pois não trata de uma realidade tangível como o descritivo e o narrativo, mas 

sim de uma realidade mostrada através de operações do pensamento. A argumentação 

apresenta um percurso histórico que teve destaque na Grécia antiga com a Retórica. A 

Retórica consiste na arte do bem falar cuja finalidade é persuadir o outro. Os gregos 

consideravam que os homens não eram feitos apenas de razão, mas que também eram 

feitos de paixões. Esse pensamento é retomado pelos estudos da linguagem na época 

atual. Charaudeau faz menção a O.Ducrot quando este distingue  
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o estudo do raciocínio linguístico - que deve ser confrontado com as 

linguagens formais para daí observarem-se as semelhanças e as diferenças -, 

de outro, o estudo da argumentação que tem por função “orientar” a 

sequência do discurso e, portanto, representar uma maneira de agir sobre o 

outro (interlocutor ou destinatário) (CHARAUDEAU, 2009a, p.202). 

 

Argumentar segundo o autor, é, portanto uma atividade discursiva que tende 

tanto a uma busca de racionalidade para atingir um ideal de verdade quanto a uma busca 

de influência para atingir um ideal de persuasão. 

O Modo Argumentativo, dessa forma  

tem por função permitir a construção de explicações sobre asserções feitas 

acerca do mundo (quer essas asserções tratem de experiência ou de 

conhecimento), numa dupla perspectiva de razão demonstrativa e razão 

persuasiva (CHARAUDEAU, op.cit, p.207). 

 

Ao fazer uma associação entre categorias do discurso e tipos de textos, o autor 

menciona os textos didáticos como tendo uma organização ora descritiva ora 

argumentativa, no entanto ele chama a atenção para o fato de os textos em geral 

raramente serem homogêneos. 

O autor destaca o modo enunciativo como tendo uma função particular na 

organização do discurso, comandando os demais modos de organização, uma vez que 

“sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor com relação ao 

interlocutor, a si mesmo e aos outros” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 74). O modo 

enunciativo desempenha três funções que se revelam em três tipos de comportamento: o 

comportamento alocutivo que expressa numa relação de influência do locutor sobre o 

interlocutor, o comportamento elocutivo que revela o ponto de vista do locutor, e o 

comportamento delocutivo que retoma a fala de um terceiro. A seguir apresentamos o 

quadro resumo dos modos de organização do discurso. 
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Modos de organização do discurso 

MODO DE 

ORGANIZAÇÃO 

FUNÇÃO DE BASE PRINCÍPIO DE ORGANIZAÇÃO 

 

 

ENUNCIATIVO 

Relação de influência 

(EU      TU) 

Ponto de vista do sujeito 

(EU     ELE) 

Retomada do que já foi dito 

(ELE) 

 Posição em relação ao 

interlocutor 

 

 Posição em relação ao 

mundo 

 

 Posição em relação a outros 

discursos 

DESCRITIVO  

Identificar e qualificar 

Seres de maneira 

Objetiva/subjetiva 

 Organização da construção 

descritiva 

(Nomear-Localizar-Qualificar) 

 Encenação descritiva 

NARRATIVO  

Construir a sucessão das ações de 

uma história no tempo, com a 

finalidade de fazer um relato. 

 Organização da lógica 

narrativa (actantes e 

processos) 

 Encenação narrativa 

ARGUMENTATIVO  

Expor e provar casualidades numa 

visada racionalizante para influenciar 

o interlocutor 

 

 Organização da lógica 

argumentativa 

 Encenação argumentativa 

Quadro 1- Modos de organização do discurso ((CHARAUDEAU, 2009, p.75). 
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4. Análise dos dados 

Analisar um texto não é nem pretender dar conta do ponto de vista do sujeito 

comunicante, nem ser obrigado a só dar conta do ponto de vista do sujeito 

interpretante. Deve-se, sim, dar conta dos possíveis interpretativos que 

surgem (ou se cristalizam) no ponto de encontro dos dois processos de 

produção e de interpretação. O sujeito analisante está em uma posição de 

coletor de pontos de vista interpretativos e, por meio da comparação, deve 

extrair constantes e variáveis do processo analisado. (CHARAUDEAU, 

2009a, p.63) 

 

A metodologia se apoiará na análise dos textos verbais escritos que representam 

a fala do professor no texto das aulas, partindo da identificação dos sujeitos, ou nas 

palavras de Charaudeau –”Quem o texto faz falar”? - e como se estabelecem as relações 

intersubjetivas na materialidade dos textos, isto é, a partir dos seus componentes 

semânticos e formais que vão orientar os possíveis interpretativos da análise. Segundo o 

autor, os possíveis interpretativos.  

são testemunhas das práticas sociais que caracterizam um grupo ou uma 

comunidade humana. Logo constituem as representações linguageiras das 

experiências dos indivíduos que pertencem a esses grupos, enquanto sujeitos 

individuais e coletivos. Porém, estas representações não são construídas a 

esmo: são organizadas através de elementos linguageiros, semânticos e 

formais, que são, por sua vez, compostos de várias ordens de organização. 

(CHARAUDEAU, 2009a, p.63) 

 

Esta é uma pesquisa de ordem qualitativa, trata-se de um estudo de caso, pois 

visa a analisar as formas de interação verbal escrita em aulas de um curso de Ensino 

Médio para EJA na modalidade de EaD.  

Os sujeitos da pesquisa são os professores-autores das aulas e os alunos da EJA.  

A concepção de sujeito adotada neste trabalho apoia-se em CHARAUDEAU (2009a). 

Segundo o autor, em cada ato de comunicação há o envolvimento de quatro sujeitos: o 

sujeito comunicante, externo ao ato de linguagem, no caso a instituição de ensino 

representada pelos quatro professores-autores das aulas que correspondem igualmente 

aos sujeitos enunciadores e que, no circuito interno do processo de comunicação, 

enunciam suas falas visando um sujeito destinatário – o aluno da EJA – idealizado 

com base em certas características comuns, tais como apontadas por Oliveira (1999) – 

estão afastados da escola há vários anos, pertencem às camadas populares da população 

e em geral exercem atividades que exigem pouca qualificação e com baixa 

remuneração. No entanto, no circuito externo da comunicação, os sujeitos 

interpretantes do ato de comunicação são os sujeitos empíricos com suas 

características individuais. No caso desta pesquisa, os sujeitos interpretantes 

correspondem aos  alunos inscritos no PROJETO EMEJA.  



56 

 

 O material didático a ser analisado faz parte de um projeto piloto que teve a 

parceria do MEC, da FAETEC e do CEDERJ. As aulas de uma mesma disciplina, como 

por exemplo, Língua Portuguesa, foram elaboradas por diferentes autores que não estão 

identificados isoladamente no material. Portanto, não nos será possível conhecer o 

sujeito comunicante empírico autor da aula. Esse material foi aplicado no Projeto 

EMEJA aos alunos de oito unidades de ensino da rede FAETEC, sendo seis no 

município do Rio de Janeiro e duas na Baixada Fluminense. O curso teve início em 

agosto de 2011 e se encerrou em fevereiro de 2013. Nesse projeto 60% da carga horária 

de cada disciplina foi cumprida pelos alunos à distância e os restantes 40% foram 

encontros presenciais com a orientação de tutoria. O curso contou também com o 

suporte de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O curso é composto por três 

módulos. As disciplinas são agrupadas por áreas do conhecimento, a saber: Códigos e 

Linguagens (Língua Portuguesa e Literatura, Arte e Educação Física); Ciências da 

Natureza (Física, Química e Biologia); Ciências Humanas (História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia); Matemática e Língua Estrangeira (Inglês).    

Cada unidade, que aqui denominamos aula, obedece a um desenho instrucional, 

que compõe o aspecto formal, pode-se assim dizer, do gênero aula na EaD. Essa 

composição formal geralmente apresenta os seguintes elementos:  

a) um texto introdutório; 

b) objetivos da aula; 

c) pré-requisitos (quando houver); 

d) desenvolvimento dos núcleos conceituais; 

e) elementos periféricos (verbetes, explicação, curiosidade, multimídia); 

f) atividades e respostas comentadas; 

g) resumo; 

h) referências bibliográficas e 

i) leituras recomendadas. 

O Projeto EMEJA serviu de base para orientar as ações pedagógicas da EJA da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 
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4.1. Metodologia da pesquisa 

Para efeito de análise, foi feito um recorte no material didático impresso 

utilizado no curso. Foram selecionados trechos de aulas das disciplinas do Módulo 2- 

uma aula da cada área do conhecimento, a saber, Língua Portuguesa (Linguagens 

Códigos e suas Tecnologias), Química (Ciências da Natureza), Geografia (Ciências 

Humanas) e Matemática.  

Optou-se pela análise das aulas do segundo módulo do curso pelo fato dos 

professores-autores já estarem mais familiarizados com a tarefa de escrever aulas na 

modalidade de EaD para EJA, uma vez que já haviam participado de encontros com as 

equipes pedagógicas que coordenaram o projeto durante o primeiro módulo o que lhes 

permitiu conhecer melhor as dificuldades e as características do público alvo. 

A análise se deterá no texto verbal escrito, ou seja, na fala do professor ao 

conduzir o processo de ensino. Para atender aos objetivos desta pesquisa, que é o de dar 

conta de elucidar as formas de interação entre os protagonistas de uma aula na EaD, 

serão analisados os comportamentos relacionados ao modo enunciativo do discurso e 

que evidenciam as suas três funções : a que estabelece uma relação de influência do 

locutor sobre o interlocutor num comportamento alocutivo,  aquela em que o ponto 

de vista do locutor se revela, indicando um comportamento elocutivo  e a que o locutor 

toma a fala de um terceiro, num comportamento delocutivo. (CHARAUDEAU, 

2009a,p.82) 

Os procedimentos da construção enunciativa encontram-se sintetizados no 

quadro a seguir: 
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Procedimentos da construção enunciativa. 

Quadro 2-  Procedimentos da construção enunciativa(CHARAUDEAU, 2009a, p.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS 

DE LÍNGUA 

 

 

RELAÇÃO DE 

INFLUÊNCIA 

(relação do locutor ao 

interlocutor) 

 

              ALOCUTIVO 

 

Relação de força 

Interpelação 

Injunção 

Autorização 

Aviso 

Julgamento 

Sugestão 

Proposta 

Relação de pedido 

(locutor/interlocutor) 

Interrogação 

Petição 

 

PONTO DE VISTA SOBRE 

O MUNDO 

 

(relação do locutor consigo 

mesmo) 

 

 ELOCUTIVO 

 

 

 

 

 

Modo de saber 

Constatação 

Saber/ignorância 

 

Avaliação 

Opinião 

Apreciação 

 

Motivação 

Obrigação 

Possibilidade 

Querer 

 

Engajamento 

Promessa 

Aceitação/recusa 

Acordo/desacordo 

Declaração 

Decisão Proclamação 

APAGAMENTO DO 

PONTO DE VISTA 

(relação do locutor com um 

terceiro) 

      DELOCUTIVO 

Como o mundo se impõe Asserção 

Como outro fala Discurso relatado 
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É importante destacar com relação ao comportamento delocutivo o fato de que, 

apesar de o sujeito falante se apagar no discurso, - os enunciados apresentam por assim 

dizer, um ponto de vista externo, o que sugere um efeito de sentido de objetividade -, 

não obstante é preciso ter em mente que todo ato de linguagem depende do sujeito 

falante e de seus pontos de vista, como afirma Charaudeau (2009a, p.84) “Trata-se, 

portanto de um “jogo” protagonizado pelo sujeito falante, como se fosse possível a ele 

não ter ponto de vista, como se pudesse desaparecer por completo do ato de enunciação 

e deixar o discurso falar por si.”.  

A enunciação delocutiva tem por objetivo apresentar uma evidência, uma verdade 

estabelecida, que aparentemente independe dos interlocutores. Geralmente essa verdade 

é apresentada por meio de uma asserção, que é a maneira de se apresentar a verdade, ou 

seja, um modo de dizer. 

A asserção pode ser de diversos tipos que encontram correspondência na maior 

parte das modalidades do elocutivo, como se observa no quadro a seguir: 
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Quadro comparativo das modalidades elocutivas e modalidades delocutivas. 

Quadro 3: Quadro comparativo das Modalidades Elocutivas e Modalidades Delocutivas 

(CHARAUDEAU, 2009a, p.101). 
 

 

 

 

 

ELOCUTIVO DELOCUTIVO 

MODALIDADES ASSERÇÕES E CONFIGURAÇÕES 

“Constatação e 

“Saber” 

“Constatação”: “Admite-se que...” 

“É visível que...”, “É notável que...” 

“Opinião-

convicção” 

 

 

 

“Opinião-

suposição” 

“Evidência”: 

 

 

 

 

“Probabilidade”: 

“É evidente que...”, ”É verdade que...” 

“É certo que...”, “O fato é que...” 

“É incontestável que...”, ”Evidentemente”, 

“Efetivamente”, “Com certeza”, etc. 

 

(forte) 

“É provável que”...”,” provavelmente”, 

“É verossímil que...”, “aparentemente”, etc. 

(média) 

“Pode ser que...”, ”Pode acontecer que...” 

(fraca) 

“É pouco provável que...” 

“As chances são poucas de...” 

“Apreciação” 

Favorável 

 

Desfavorável 

“Apreciação”: 

favorável 

 

desfavorável 

“É bom que...”, “É satisfatório que...” 

“É interessante que...”, ”É admirável que...” 

“É positivo que...”, “É surpreendente que...” 

 

“É uma tristeza que...”, ”É terrível que...” 

“É pena que...”, “É constrangedor que...” 

 

“Obrigação” “Obrigação”: “É preciso que...”, “É obrigatório que...”. 

“É necessário que...”, “É indispensável que...”. 

“É proibido...”, “Basta que...”, “É conveniente...”. 

“Possibilidade” 

(de fazer) 

“Possibilidade”: 

(de fazer) 

“É possível (fazer)”..., “É factível” 

“Querer-anseio” 

“Querer-

exigência 

“Anseio”: 

“Exigência”: 

“É desejável que...” 

“Exige-se que...”. “Há a exigência de que...” 

“Aceitação” 

“Recusa” 

“Aceitação”: 

“Recusa”: 

“É aceitável que...” 

“Não é aceitável que...” 

“Declaração-

Confissão” 

“Afirmação-

Confirmação” 

“Confissão”: 

 

“Confirmação”: 

“É inconfessável que...” 

 

“É verdade que...”, “É certo que...” 

“É exato que...”, “É certo dizer que...” 
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Observa-se então, que cada modalidade elocutiva pode ser expressa de forma 

delocutiva por uma asserção. Pelo apagamento da presença do locutor, o que é 

enunciado produz um efeito de sentido de objetividade, de verdade estabelecida. Nesse 

caso, construções delocutivas em geral caracterizam-se por serem iniciadas pelo verbo 

ser + adjetivos ou substantivos abstratos, seguidas de orações no infinitivo, no 

indicativo ou no subjuntivo. Dessa forma, uma opinião pode ser enunciada como uma 

evidência, como no exemplo do quadro: É evidente que.../ É verdade que..., desse modo 

é como se o locutor se eximisse da responsabilidade de apresentar seu ponto de vista 

sobre os fatos. 

O corpus de análise, então, é composto por quatro unidades do módulo 2, que 

aqui serão denominadas aulas. São elas a aula 2 de Língua Portuguesa (“Vamos ler o 

mundo?”), a aula 2 de Química (“Do que nós somos feitos?”); a aula 8 de Geografia 

(“Mobilidade humana – As motivações da mobilidade humana, tipos de migrações, a 

busca por melhores condições de vida”) e a aula 4 de Matemática (“A letra como 

incógnita – equações do primeiro grau”). 

Serão analisados os atos de linguagem que correspondem à voz do professor 

para conduzir o processo de aprendizagem. 

Na tentativa de definir o que seja o ato de linguagem, também denominado de 

ato de fala, Charaudeau e Maingeneau (2008) contrapõem a teoria dos speech acts, que 

preconiza que a fala é a própria ação – dizer é fazer – à teoria interacionista denominada 

por eles de “padrão”. Nessa teoria os atos de linguagem correspondem em geral a frases. 

Mas pode-se também observar no nível mais amplo do texto ou do discurso, 

“macroatos” produzidos pela integração sucessiva de “microatos”. Os autores ressaltam 

que na comunicação ordinária  

os enunciados e os atos de linguagem que eles realizam são produzidos em 

um circuito de troca. Considerar os enunciados como atos e, então, admitir 

que eles são realizados para agir sobre os outros, mas também para levá-los a 

reagir: o dizer não é somente fazer, mas também fazer fazer. 

(CHARAUDEAU, P.e MAINGENEAU, D. 2008, p. 73) 

 

         Os autores admitem que a noção de ato de linguagem ainda apresenta diversas 

lacunas a serem preenchidas. Quanto à questão da delimitação, por exemplo, percebe-se 

que esta não é estanque, que parece que há um continuum entre os atos na maioria dos 

casos. Ao nível do discurso, os valores  que se ligam a um enunciado podem ser vários  

e segundo os autores op.cit., “mais ou menos” negociáveis na interação. 
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 Para efeito de quantificação dos dados, considera-se como ato de linguagem, 

cada enunciado que foi sequencialmente segmentado de acordo com o comportamento 

enunciativo predominante que revela (alocutivo, elocutivo ou delocutivo) e que 

corresponde a uma unidade significativa, mais ou menos complexa, equivalente quase 

sempre a uma frase. 
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4.2. Descrição e análise do corpus 

Apresentam-se a seguir as tabelas, com a classificação dos atos de linguagem de 

cada uma das quatro aulas selecionadas
17

, de acordo com o comportamento enunciativo 

predominante apresentado (alocutivo, elocutivo ou delocutivo).  

4.2.1. Língua Portuguesa: aula 2: Vamos ler o mundo? 

Na aula 2, a intenção do sujeito comunicante e enunciador, expressa nos 

objetivos da aula, é a de que, o seu interlocutor, isto é o aluno da EJA, analise a 

organização de um jornal; identifique as características de um texto jornalístico; 

reconheça a estrutura e a linguagem adequadas a uma notícia; reconheça manchete e 

lead; observe a hipertextualidade em notícias; reconheça a predicação verbal e 

identifique as formas nominais dos verbos. 

No Quadro 4 a seguir, apresentam-se as formas de interlocução usadas pelo 

professor-autor, enquanto sujeito enunciador, para interagir com o aluno. 
18

 

Trechos extraídos da aula 2 (Língua Portuguesa) Comportamentos 

Enunciativos 

1 VAMOS LER O MUNDO? (p.1, título) ALOCUTIVO 

2 PARA INÍCIO DE CONVERSA... (p.2) ALOCUTIVO 

3 VOCÊ JÁ SE IMAGINOU HABITANDO UMA 

ILHA DESERTA, SEM QUALQUER TIPO DE 

COMUNICAÇÃO COM O RESTO DO MUNDO? 

(p.2) 

ALOCUTIVO/ 

4 Para alguns, viver neste lugar pode ter lá suas 

vantagens... (p.2) 
Delocutivo 

5 E VOCÊ, O QUE ACHA DISSO?(p.2) ALOCUTIVO 

6 DO QUE VOCÊ ACHA QUE SENTIRIA MAIS 

FALTA?CONTATO COM AS 

PESSOAS?TECNOLOGIA? NÃO SABER O QUE 

ESTÁ ACONTECENDO EM OUTROS LUGARES 

DO PLANETA? (p.2) 

ALOCUTIVO 

7 IMAGINE SÓ VOCÊ NÃO TER NENHUMA 

INFORMAÇÃO SOBRE QUE ACONTECE NO SEU 

PAÍS, NA SUA CIDADE, NO SEU BAIRRO... (P.2) 

 

ALOCUTIVO 

8 SERIA ANGUSTIANTE, NÃO? (p.2) ALOCUTIVO 

9 SERÁ QUE VIVER “ALIENADO” É UMA BOA 

OPÇÃO PARA NOSSAS VIDAS? (p.2) 
ALOCUTIVO 

10 Viver assim, sem notícias, é como morar em uma ilha 

deserta, completamente sozinho. (p.2) 
Delocutivo 

                                                
17 Os trechos foram transcritos tais quais se apresentam nos textos dos originais das aulas. 

18  Em todos os quadros apresentados neste capítulo, trechos dos textos analisados foram formatados de 

maneira diferente. Foram usados  caixa alta e itálico para delimitar os comportamentos  enunciativos 

ALOCUTIVOS ou elocutivos,  conforme pode ser  conferida na coluna da direita, em cada linha. 
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11 Nós, seres humanos, somos seres sociáveis e, por isso, 

a comunicação, a interação com o outro e com o 

mundo são parte de nossa essência. (p.2) 

Elocutivo 

 

12 Para que possamos exercer nosso senso crítico e nossa 

capacidade de leitura e compreensão da realidade que 

nos cerca, necessitamos da informação. (p.3) 

Elocutivo 

13 Na atualidade, uma das principais ferramentas de 

divulgação da informação é o jornal, seja ele impresso 

ou veiculado pela TV, internet ou rádio.(p.3) 

Delocutivo 

14 Ele é um dos meios mais rápidos de ficarmos 

informados a respeito do que acontece a nossa volta. 

(p.3) 

Delocutivo 

15 NESTA UNIDADE, VOCÊ APRENDERÁ UM 

POUCO MAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

JORNAL, CONHECERÁ SUA ESTRUTURA E 

TAMBÉM ESTUDARÁ A NOTÍCIA, (p.3) 

ALOCUTIVO 

16 que é o conteúdo mais importante dessa ferramenta 

valiosa. (p.3) 
Delocutivo 

17 [Como dissemos,] o jornal é um dos mais importantes 

veículos de comunicação da atualidade. (p.3) 
Delocutivo 

18 Sua função principal é realizar a conexão do homem 

com o mundo que o cerca. (p.3) 
Delocutivo 

19 Os jornais podem tratar dos mais variados assuntos, 

como política, economia, esporte, tecnologia, arte, 

moda, etc. (p.3) 

Delocutivo 

 

20 Para que possamos aproveitar melhor a leitura que 

fazemos dos jornais, precisamos ter certa 

familiaridade com sua estrutura e organização. (p.3)  

Elocutivo 

21 A primeira página de um jornal serve para sua 

apresentação ao público. (p.4) 

Delocutivo 

22 Os principais elementos que a compõem são 

cabeçalho, manchetes, chamadas das notícias e seus 

títulos e remissão (o título e a indicação da página 

onde a notícia encontra-se na parte interna do jornal). 

(p.4) 

Delocutivo 

23 O cabeçalho é composto pelos dados referentes àquela 

edição: nome do jornal em destaque, data da 

publicação, ano, número, preço e diretor de redação. 

(p.4) 

Delocutivo 

24 [Como podemos observar ] a primeira página de um 

jornal é formada, basicamente, de manchetes e 

chamadas que captam a atenção do leitor. (p.5) 

Delocutivo 

25 Ela tem a função de incentivar o leitor a comprar o 

jornal. (p.5) 
Delocutivo 

26 Para essa finalidade, as manchetes devem ser objetivas 

e chamativas. (p.5) 
Delocutivo 

27 A manchete consiste no enunciado principal que 

contém a notícia mais importante, aquela que se quer 

destacar no jornal. (p.5) 

Delocutivo 

28 Há a manchete principal, encontrada na primeira 

página, bem como a manchete de cada caderno, seção 

ou página. (p.5) 

Delocutivo 

29 Para identificarmos a manchete, devemos sempre 

observar aquelas frases que aparecem graficamente 

em destaque, seja pelo tamanho, seja pela cor da 

Elocutivo 
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impressão. (p.5) 

30 Quanto às outras partes do jornal, podemos destacar 

os cadernos, as seções e os suplementos. (p.5) 
Elocutivo 

31 Os cadernos recebem seus títulos de acordo com os 

assuntos tratados: economia, política, esporte, lazer, 

etc. Cada um contendo suas seções próprias. (p.5) 

Delocutivo 

32 Cada caderno é formado por seções específicas. Em 

quase todos os jornais, há um caderno composto por 

colunas sociais, críticas de cinema, horóscopos, 

quadrinhos etc. (p.5) 

Delocutivo 

33 VOCÊ JÁ REPAROU? (p.5) ALOCUTIVO 

34 A reunião de determinados textos jornalísticos em 

cadernos e suplementos específicos facilita a 

compreensão destes mesmos textos.(p.5)  

Delocutivo 

35 Logo, podemos concluir que para a leitura mais 

abrangente e eficaz de um jornal, precisamos observar 

também onde estão inseridos os textos dentro do jornal 

e os artigos que o acompanham, ou seja, o contexto em 

que originalmente foi organizado e publicado o texto. 

(p.5) 

Elocutivo 

36 AGORA VOCÊ JÁ SABE QUE APENAS AS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE UM JORNAL 

PODEM SER ASSUNTOS DE MANCHETE. (p.5)  

ALOCUTIVO 

37 ENTÃO, LEIA OS ASSUNTOS A SEGUIR E DIGA 

QUAIS MERECERIAM VIRAR UMA MANCHETE. 

(p.5) 

ALOCUTIVO 

38 Sabemos que as manchetes podem aparecer tanto na 

primeira página, quanto em outras seções ou cadernos 

do jornal. (p.6) 

Elocutivo 

 

39 RELACIONE AS MANCHETES QUE VOCÊ 

ESCOLHEU AO CADERNO DO QUAL ELAS 

PROVAVELMENTE FORAM RETIRADAS. (p.6)  

ALOCUTIVO 

40 [Como dissemos],dentro de um jornal há várias seções. 

(p.7) 
Delocutivo 

41 Estas, por sua vez, são compostas por textos de 

diversos tipos, isto é, diversos gêneros textuais: 

crônica, entrevista, carta ao leitor, artigos, resenha 

crítica, etc. (P.7, SEÇÃO 2.1) 

Delocutivo 

42 ESTUDAREMOS A SEGUIR UM TIPO DE TEXTO 

MUITO COMUM NOS JORNAIS: A NOTÍCIA. (P.7, 

SEÇÃO 2.1) 

ALOCUTIVO 

43 O gênero textual mais importante, a base de um jornal, 

é a notícia. (p.7) 
Delocutivo 

44 Este gênero nada mais é do que o relato de fatos ou 

acontecimentos de interesse público. (p.7) 
Delocutivo 

45 Uma notícia também  pode aparecer em outros 

veículos de comunicação, como revistas, rádio, 

telejornais internet e trata de temas variados, 

relacionados com a vida em sociedade, fatos referentes 

à economia, política, comportamento, violência, etc. 

(p.7). 

Delocutivo 

46 Este gênero textual caracteriza-se principalmente pela 

linguagem formal, direta, objetiva e clara, (p.7) 
Delocutivo 
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47 para facilitar, naturalmente, a compreensão de quem 

lê/assiste/ouve.(p.7) 
Delocutivo 

48 É importante destacar que nem todos os 

acontecimentos do dia a dia são assuntos pertinentes a 

uma notícia. (p.8) 

Delocutivo 

49 Isto significa que um fato só merece ser tema de uma 

notícia e ser levado ao conhecimento do público, se for 

muito importante ou interessante.(p.8) 

Delocutivo 

50 VEJAMOS OS SEGUINTES ACONTECIMENTOS:  

(p.8) 
ALOCUTIVO 

51 QUAL DELES MERECERIA SER 

TRANSFORMADO EM NOTÍCIA? POR QUÊ? (p.8) 
ALOCUTIVO 

52 Para conhecermos um pouco mais sobre este gênero 

textual, (p.9) 
Elocutivo 

53 OBSERVE A SEGUINTE NOTÍCIA. (p.9) ALOCUTIVO 

54 Uma notícia geralmente é composta por duas partes: 

lead (ou lide) e corpo. (p.10) 
Delocutivo 

55 O lead localiza-se frequentemente no primeiro 

parágrafo da notícia e á a parte que apresenta, 

resumidamente, repostas às questões básicas sobre o 

fato a ser relatado.  (p.10) 

Delocutivo 

56 O corpo da notícia é a parte do texto que desenvolve, 

amplia o lead, acrescentando novas informações. 

(p.10) 

Delocutivo 

57 No caso da notícia que lemos anteriormente,  Elocutivo 

58 o lead aparece logo no primeiro parágrafo, então: Delocutivo 

59 APÓS A LEITURA DESTE PARÁGRAFO, 

IDENTIFIQUE (p.10) 
ALOCUTIVO 

60 NA NOTÍCIA EM ESTUDO, QUE PARÁGRAFOS 

CONSTITUEM O CORPO? (p.11) 
ALOCUTIVO 

61 A NOTÍCIA FOI RELATADA DE MODO 

IMPESSOAL, SEM ENVOLVIMENTO DO 

JORNALISTA, OU DE MODO PESSOAL E 

SUBJETIVO? (p.11) 

ALOCUTIVO 

62 A LINGUAGEM É CLARA, OBJETIVA E PRECISA 

OU É AMBÍGUA* E POÉTICA?(p.11) 
ALOCUTIVO 

63 O conceito de hipertextualidade vem sendo bastante 

utilizado e difundido nos dias atuais, em virtude da 

instantaneidade e da rapidez do trânsito de 

informações. (p.12) 

Delocutivo 

64 VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM HIPERTEXTO? TEM 

IDEIA DO QUE SEJA?(p.12) 
ALOCUTIVO 

65 BEM, CASO NÃO SAIBA, FIQUE TRANQUILO, 

POIS ENTENDERÁ LOGO A SEGUIR. (p.12) 
ALOCUTIVO 

66 O hipertexto pode ser veiculado por qualquer suporte, 

digital ou impresso,(p.12) 
Delocutivo 

67 entretanto sua realização mais eficaz faz-se por meio 

de textos digitalizados e disponíveis em redes 

virtuais.(p.12).  

Delocutivo 

68 Não funciona apenas como um recurso gráfico, mas 

como uma forma nova e diferente de leitura mais 
Delocutivo/ 
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rápida e dinâmica. (p.12) 

69 De acordo com esta estratégia de comunicação, os 

textos, conectados entre si, permitem ao leitor, através 

de links, palavras ou outros objetos, direcionar sua 

leitura por vários caminhos e exercitar a autonomia na 

construção do seu conhecimento. (p.12) 

Delocutivo 

70 O hipertexto modifica o contato do leitor com o 

texto,(p.12)  
Delocutivo 

71 pois, com cada vez menos tempo para uma leitura mais 

profunda e linear, é possível ser mais veloz e eficiente 

na compreensão de textos, também cada vez mais 

reduzidos. (p.12) 

Delocutivo 

72 Em um jornal eletrônico, por exemplo, ao lermos uma 

determinada notícia, poderemos nos remeter, por meio 

de outros caminhos, atalhos (os links) a outros sites e, 

em consequência, a outras informações relacionadas 

e, assim, obtermos mais rapidamente uma visão geral 

do assunto tratado. (p.13) 

Elocutivo 

73 VOCÊ SABIA QUE NO SEU MATERIAL 

DIDÁTICO TAMBÉM PODEMOS ENCONTRAR 

HIPERTEXTUALIDADE? (p.13) 

ALOCUTIVO 

74 SIM, PORQUE ELE APRESENTA OUTROS 

TEXTOS, LINKS, ATALHOS E INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS INTERLIGADOS, ISTO É, OUTROS 

CAMINHOS PELOS QUAIS VOCÊ PODE SEGUIR 

PARA A CONSTRUÇÃO DO SABER.(p.13)  

ALOCUTIVO 

75 NA AUSÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DIRETA DE 

UM PROFESSOR, O SEU MATERIAL BUSCA SER 

MAIS RICO E INTERATIVO, ESTIMULANDO A 

PESQUISA EM OUTRAS FONTES E NÃO SE 

LIMITANDO APENAS AO CONTEÚDO 

EXPRESSO AQUI. (p.13) 

ALOCUTIVO 

76 A versão online dos jornais passou a surgir da 

necessidade de um público leitor cada vez mais 

interessado em obter notícias recentes, com o máximo 

de rapidez e agilidade. (p.13) 

Delocutivo 

77 Sendo assim, hoje podemos ler uma notícia sobre 

qualquer parte do mundo e navegar por outros jornais 

e comparar suas notícias e manchetes.(p.13) 

Elocutivo 

78 Um texto digital só se define como hipertexto quando é 

dinâmico, funcional e dispõe de caminhos para outros 

textos, através dos links. (p.13) 

Delocutivo 

79 Em tempos de tecnologia e internet, os usuários são 

cada vez mais atraídos com promoções, downloads e 

mais informações, unindo a utilidade ao prazer. (p.14) 

Delocutivo 

80 Através de todos os recursos oferecidos pelo jornal 

eletrônico, o leitor interage, toma conhecimento da 

opinião de outros leitores sobre determinado assunto, 

pode comparar o modo de apresentação da notícia em 

diferentes versões e estabelece vários critérios de 

leitura.(p.14) 

Delocutivo 

81 VOCÊ JÁ OBSERVOU QUE PARA NOS 

POSICIONARMOS COMO CIDADÃOS 

CONSCIENTES E VIVERMOS SEMPRE 

ATUALIZADOS, PRECISAMOS DA 

ALOCUTIVO 
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COMUNICAÇÃO: SEJA COM O OUTRO, SEJA 

COM O MUNDO A NOSSA VOLTA, CERTO? 

(p.14) 

82 Viver em sociedade é comunicar-se. (p.14) Delocutivo 

83 O ato de comunicação envolve sempre um locutor que, 

ao falar ou escrever estabelece contato com o outro, o 

interlocutor, que o lê ou escuta. (p.14) 

Delocutivo 

84 A linguagem, por sua vez, é a ferramenta que 

possibilita essa interação. (p.14) 
Delocutivo 

85 É pelo uso eficaz da linguagem que conseguimos 

transmitir ou receber informações e, assim, 

compreendê-las. (p.14) 

Elocutivo 

86 Podemos concluir, então, que a linguagem e o uso que 

fazemos dela permite a troca de conhecimentos. (p.14) 
Elocutivo 

87 Nos jornais, por exemplo, o jornalista constrói o seu 

texto de forma que possamos compreender claramente 

o que ele está relatando ou informando. (p.14) 

Elocutivo 

 

88 Para isto, ele faz uso da norma culta ou padrão da 

língua: escolhe as palavras e organiza-as 

adequadamente, de acordo com regras específicas da 

Língua Portuguesa. ( p.14) 

Delocutivo 

89 Em quase todas as situações de comunicação, devemos 

optar pelo uso desta norma culta, a fim de 

entendermos o outro e fazermo-nos entender também. 

(p.14) 

Elocutivo/  

 

90 PARA APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE A 

NORMA CULTA DA LÍNGUA,VOCÊ VAI VER 

AGORA ALGUNS ASPECTOS QUE DIZEM 

RESPEITO AOS VERBOS, SUAS FORMAS, 

CONSTRUÇÕES E USOS. (P.15) 

ALOCUTIVO 

91 PREPARADO? (p.15) 

 
ALOCUTIVO 

92 VEREMOS A SEGUIR OS TIPOS DE VERBOS E 

PREDICADOS QUE EXISTEM NA LÍNGUA 

PORTUGUESA. (p.15) 

ALOCUTIVO 

93 O predicado é a parte da oração que contém uma 

afirmação sobre o sujeito e que é estruturado em torno 

de um verbo. (p.15) 

Delocutivo 

94 Na língua portuguesa, há orações sem sujeito, mas não 

há orações sem predicado. (p.15) 
Delocutivo 

95 É no predicado que encontramos o verbo, que é o 

alicerce da linguagem verbal, ou seja, a parte mais 

importante das orações. (p.15) 

Delocutivo 

96 É o verbo que informa o que somos, como estamos e as 

ações que realizamos. (p.15) 
Elocutivo 

97 Na Língua Portuguesa, existem três tipos de predicado: 

verbal, nominal e verbo-nominal. (p.15) 
Delocutivo 

98 Se observarmos os verbos em destaque que formam os 

predicados das orações a seguir, notaremos que eles 

possuem algo em comum. (p.16) 

Elocutivo 

 

99 O que podemos perceber a respeito dos verbos 

destacados é que todos são verbos significativos, que 

indicam uma ação (não um estado), e introduzem um 

Elocutivo 
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predicado verbal. (p.16)  

100 O predicado verbal, por sua vez, é aquele que sempre 

tem como núcleo (palavra mais importante) um verbo 

significativo. (p.16) 

Delocutivo 

101 O verbo significativo pode ser: transitivo direto, 

transitivo indireto ou intransitivo. (p.16) 
Delocutivo 

102 Verbos Intransitivos são aqueles que não necessitam de 

complementação, pois já possuem um sentido 

completo.(p.16) 

Delocutivo 

103 Verbos Transitivos são aqueles que necessitam de 

complementação, pois têm sentido incompleto. (p.16) 
Delocutivo 

104 Os verbos transitivos podem ser classificados em 

diretos e indiretos. (p.17) 
Delocutivo 

105 O verbo transitivo direto (VTD) exige complemento, 

sem preposição obrigatória. O complemento é 

denominado objeto direto.(p.17) 

Delocutivo 

106 O verbo transitivo indireto (VTI) exige complemento 

com preposição obrigatória. O complemento é 

denominado objeto indireto. (p.17) 

 Delocutivo 

107 Sendo assim, podemos concluir que os verbos das 

sentenças A e C são intransitivos,  
Elocutivo 

108 visto que não precisam de um complemento para terem 

seu sentido completo. (p.17) 

Delocutivo 

109 Já no enunciado B, temos um verbo transitivo direto- 

“perderam” – cujo sentido é completado pelo objeto 

direto” seu emprego”. (p.17) 

Elocutivo 

110 Já na sentença E, temos um VTI completado pelo 

objeto indireto “de um verdadeiro Estado de bem-

estar social”, introduzido pela preposição “de”. (p.17) 

Elocutivo 

 

 

111 É o predicado que possui dois núcleos: um verbo 

significativo e um predicativo (uma qualidade) do 

sujeito ou do objeto. (p.17, seção 3.1.2 Predicado 

verbo-nominal) 

Delocutivo 

112 Neste exemplo, os núcleos do predicado são: 

 Julgam – verbo significativo 

 Omisso – predicativo (qualidade) do objeto 

direto (o governo) 

Delocutivo 

113 Neste outro exemplo, os núcleos do predicado são: 

 observam – verbo significativo 

 omissos – predicativo (qualidade) do sujeito 

(os políticos). (p.17) 

Delocutivo 

114 [Podemos concluir que] quando o predicado de uma 

oração é constituído de dois núcleos ( um verbo e um 

nome), isto é, fornece duas informações sobre o sujeito 

ou sobre o objeto ( uma de ação e outra de estado), ele 

é chamado predicado verbo-nominal. (p.18) 

Delocutivo 

115 Além dos predicados verbal e verbo-nominal, há ainda 

o predicado nominal, no qual o verbo serve apenas 

para ligar o sujeito à sua qualidade, ou seja, ao 

predicativo do sujeito. Por isso, é chamado verbo de 

ligação. (p.18) 

Delocutivo 

116 São verbos de ligação: ser, estar, ficar, continuar, Delocutivo 
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parecer, permanecer. (p.18) 

117 A função de núcleo do predicado nominal, ou seja, o 

predicativo do sujeito, pode ser exercida por um 

adjetivo, substantivo ou pronome. (p.18)  

Delocutivo 

118 OS VERBOS QUE VOCÊ JÁ VIU SEREM PARTES 

IMPORTANTES DE UM PREDICADO, 

APARECEM SOB DIVERSAS FORMAS, QUE SÃO 

CHAMADAS FORMAS NOMINAIS DO VERBO. 

(p.18) 

ALOCUTIVO 

 

 

119 O nome “formas nominais” deve-se ao fato desses 

verbos poderem desempenhar a função de nomes 

(substantivos, adjetivos e advérbios). (p.18) 

Delocutivo 

120 Há três tipos de formas nominais dos verbos: 

 infinitivo 

 particípio 

 gerúndio (p.18)  

Delocutivo 

121 OBSERVE O SEGUINTE TRECHO DE UMA 

NOTÍCIA (p.19, seção 4.2.1) 
ALOCUTIVO 

122 A forma verbal reconhecer transmite a  ideia da ação 

verbal em si, isto é, o ato de reconhecer, assim como as 

formas verbais habitar, comer, dormir. (p.19) 

Delocutivo 

123 Esses verbos estão empregados no infinitivo.(p.19) Delocutivo 

124 O infinitivo é a forma verbal empregada para nomear o 

próprio verbo, ou seja, mostra o processo verbal em si. 

(p.19) 

Delocutivo 

125 OBSERVE QUE SE ENCONTRAM NO INFINITIVO 

APENAS AS FORMAS TERMINADAS EM –AR, -

ER OU –IR. (p.19) 

ALOCUTIVO 

126 VEJA O ENUNCIADO A SEGUIR: (p.19)  ALOCUTIVO 

127 O verbo vivendo está no gerúndio. Esta forma nominal 

expressa uma ação que ainda está em andamento ou 

uma ação simultânea, que está sendo feita no mesmo 

momento que outra. (p.19) 

Delocutivo 

128 O gerúndio é a forma nominal da ação em curso, isto é, 

que ainda está sendo realizada. (p.19) 
Delocutivo 

129 Como exemplo, podemos destacar as formas 

habitando, comendo, dormindo.(p.19) 
Elocutivo 

130 OBSERVE QUE SE ENCONTRAM NO GERÚNDIO 

APENAS AS FORMAS TERMINADAS EM –NDO. 

(p.19) 

ALOCUTIVO 

131 Já no trecho seguinte temos um exemplo de verbo no 

particípio: (p.20) 
Elocutivo 

132 Esta forma nominal expressa uma ação acabada, 

concluída. (p.20) 
Delocutivo                                                                                                                                                                                                                                                            

133 Pode também ser empregada com valor de adjetivo, 

quando caracteriza substantivos, (p.20) 
Delocutivo 

134 assim temos:fenômeno desconhecido. (p.20) Elocutivo 

135 Temos , no particípio, formas como: habitado,  

comido, dormido. (p.20) 
Elocutivo 

136 OBSERVE QUE SE ENCONTRAM NO 

PARTICÍPIO APENAS AS FORMAS 

TERMINADAS EM – ADO OU –IDO. (p.20) 

ALOCUTIVO 

137 A PARTIR DA LEITURA DESTE TEXTO E DO ALOCUTIVO 
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QUE JÁ APRENDEMOS ATÉ AQUI, RESPONDA: 

(p.21) 

138 QUAL É O GÊNERO TEXTUAL?QUAIS SÃO AS 

PARTES QUE O COMPÕEM? IDENTIFIQUE-AS/ 

QUAL O TEMA CENTRAL? (.p. 21 e 22) 

ALOCUTIVO 

139 RELACIONE-O COM A NOTÍCIA “DE NOVO A 

CRISE” QUE LEMOS NA SEÇÃO 2, INDICANDO 

POSSÍVEIS SEMELHANÇAS  ENTRE OS DOIS 

TEXTOS. (p.22) 

ALOCUTIVO 

140 No trecho “O aumento acelerado das demissões 

começa a provocar inquietações no Brasil”, 

IDENTIFIQUE E CLASSIFIQUE DUAS FORMAS 

NOMINAIS DO VERBO.(p.22) 

ALOCUTIVO 

141 RETIRE DO TEXTO PELO MENOS TRÊS VERBOS 

SIGNIFICATIVOS E CLASSIFIQUE-OS , QUANTO 

À SUA TRANSITIVIDADE.(p.22) 

ALOCUTIVO 

142 IDENTIFIQUE OS PREDICADOS DAS 

SENTENÇAS ABAIXO E, EM SEGUIDA, 

CLASSIFIQUE AS FORMAS VERBAIS EM 

DESTAQUE: (p.22) 

ALOCUTIVO 

143 Como vimos, em um único jornal podemos nos deparar 

com informações muito diversas, da política à moda, 

da economia ao esporte. (p.23) 

Elocutivo 

 

 

144 As informações sobre estes aspectos que fazem parte 

da nossa vida em sociedade são veiculadas por uma 

infinidade de tipos de textos, cada um com suas 

características e objetivos específicos. (p.23) 

Elocutivo 

145 Discutimos ao longo desta unidade vários aspectos 

relativos aos jornais, aos textos jornalísticos e aos 

assuntos pertinentes às notícias de jornal, sejam 

impressos ou online.(p.23) 

Elocutivo 

 

 

146 Para enriquecer seus conhecimentos, SUGERIMOS 

QUE VISITE A PÁGINA (...) (P.23-Veja ainda...) 
ALOCUTIVO 

147 Nela, há uma análise consistente sobre o hipertexto, a 

interligação de informações e as principais 

características de um jornal atual, como o jornal 

espanhol El País. (p.23) 

Delocutivo 

148 Ainda sobre textos jornalísticos, divulgação da notícia 

e hipertextualidade VISITE: (...)(p.23) 
ALOCUTIVO/ 

149 Para entender um pouco melhor sobre as questões 

linguísticas expostas nesta aula, CONSULTE: 

(...)(p.23) 

ALOCUTIVO 

Quadro 4: Língua Portuguesa-  aula 2: comportamento enunciativos 

 

Os cento e quarenta e nove atos de fala identificados nesta aula encontram-se 

distribuídos em quarenta e seis comportamentos alocutivos, vinte e sete elocutivos e 

setenta e seis delocutivos, o que corresponde a 31%, de alocução, 18% de elocução e 

51% de delocução, como melhor pode ser visualizado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1- Aula 2: Língua Portuguesa: comportamentos enunciativos 

 

Observa-se que a aula se inicia com atos de linguagem alocutivos, que indicam a 

influência direta do locutor sobre o interlocutor. A partir do título da aula- (1) Vamos ler 

o mundo?-     o locutor marca sua presença pelo emprego da primeira pessoa do plural, 

ao mesmo tempo em que instaura o seu interlocutor na cena discursiva. Ao enunciar, ele 

expressa uma relação de influência sobre o interlocutor pelo uso da modalidade 

alocutiva de proposta. Na proposta ele se oferece a realizar a ação em conjunto com o 

interlocutor, estabelecendo assim uma relação de proximidade e atenuando a assimetria 

entre eles. Ao se dirigir ao interlocutor por você, capta-lhe a atenção e o obriga a se 

posicionar no discurso. Na sequência (3) - Você já se imaginou habitando uma ilha 

deserta, sem qualquer comunicação com o resto do mundo?(4) Para alguns, viver neste 

lugar pode ter lá suas vantagens... (5) E você, o que acha disso? – o uso do pronome 

você e a interrogação obrigam o interlocutor a tomar posição no discurso e, ao mesmo 

tempo, a ter uma atitude responsiva, estabelecendo-se assim, uma relação dialógica 

entre eles. 

Como já mencionado, a pergunta é uma forma de interpelar o outro, exigindo-

lhe um engajamento no discurso a fim de promover a interação. As perguntas feitas pelo 

professor-autor visam a provocar uma atitude responsiva no destinatário, podem 

funcionar também como uma coerção, uma correção a um possível desvio de raciocínio 

ou de atenção por parte do leitor.  

Ao propor (1) VAMOS LER O MUNDO?, o locutor deixa implícita a sua 

intenção, já que ler o mundo na situação comunicativa que se apresenta, e que está 

explícita nos objetivos da aula, pode ser interpretada como “a leitura do jornal é uma 

forma de saber o que acontece no mundo”. 

Língua Portuguesa 

Alocução 

Elocução 

Delocução 
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Nota-se também que esse enunciado dialoga com outro enunciado, na 

perspectiva bakhtiniana de dialogismo. Pode-se ouvir nele ecos da voz de Paulo Freire 

(A leitura do mundo precede a leitura da palavra), embora nesse caso, é como se o 

locutor estivesse se dirigindo aos seus pares, pois, é bem provável que o seu interlocutor 

– aluno da EJA, não consiga identificar essa outra voz. 

Percebe-se nesse texto introdutório da aula –(2) PARA INÍCIO DE 

CONVERSA... -, uma série de questionamentos característicos de um procedimento 

discursivo relacionado ao modo argumentativo. Conforme Charaudeau (2009) destaca, 

ao mencionar Ducrot, a argumentação tem por “função “orientar” a sequência do 

discurso e, portanto, representar uma maneira de agir sobre o outro (interlocutor ou 

destinatário)” (CHARAUDEAU, 2009a, p.202). 

 Esses questionamentos funcionam como uma provocação para interpelar o 

interlocutor, obrigando-o a se posicionar na cena discursiva e a ser conduzido , segundo 

a intenção do locutor, à adesão à sua proposição de que, viver isolado “Seria 

angustiante, não?”. Verifica-se que o marcador de natureza morfossintática que encerra 

esse ato de linguagem prevê que o interlocutor responda afirmativamente, aderindo 

assim à proposição do locutor. 

No fragmento (36), AGORA VOCÊ JÁ SABE QUE APENAS AS 

INFORMAÇÕES MAIS IMPORTANTES DE UM JORNAL PODEM SER 

ASSUNTOS DE MANCHETE. , o locutor continua dialogando com o interlocutor. Isto 

se verifica pelo emprego do você. O pronome pessoal evidencia a interpelação, já que o 

interlocutor se sente identificado e vê-se obrigado a se posicionar. No fragmento 

seguinte- (37) ENTÃO, LEIA OS ASSUNTOS A SEGUIR E DIGA QUAIS 

MERECERIAM VIRAR UMA MANCHETE, - o locutor, valendo-se da autoridade 

imposta pelo seu papel, utiliza a injunção como forma de fazer o interlocutor fazer uma 

ação.  Isso se revela no plano linguístico pela escolha do modo imperativo do verbo. 

Observa-se, então, por meio desses exemplos, uma predominância das perguntas 

como forma de interpelar o interlocutor e estabelecer o diálogo, o que é reforçado pela 

pessoalidade marcada pelo uso do você.  O uso da primeira pessoa do plural produz um 

efeito de aproximação, uma vez que o locutor se insere na cena discursiva, favorecendo 

assim a interação. 
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Como se pode observar, as perguntas, características do discurso didático, são 

atos de linguagem recorrentes no texto das aulas: segundo Kerbrat-Orecchioni (2005, 

p.107), “A pergunta é um ato iniciativo que em geral solicita fortemente uma reação 

verbal”. 

Pode-se então concluir que a situação comunicativa admite uma troca dialogal, 

embora os parceiros do ato de comunicação não estejam presentes fisicamente um ao 

outro. 

O próprio título da seção introdutória da aula- PARA INÍCIO DE CONVERSA- 

já aponta para uma aproximação entre os interlocutores, haja vista que as conversas 

pressupõem que os parceiros estejam situados face a face. 

Nos atos elocutivos, o locutor usa sempre a primeira pessoa do plural, numa 

estratégia de se inserir na cena discursiva e se aproximar do interlocutor, como se 

observa, por exemplo, em (11) e (12). 

(11) Nós, seres humanos, somos seres sociáveis e, por isso, a comunicação, a 

interação com o outro e com o mundo, são parte de nossa essência. (p.2) 

(12) Para que possamos exercer nosso senso crítico e nossa capacidade de 

leitura e compreensão da realidade que nos cerca, necessitamos da informação. (p.3) 

Em alguns casos, o uso da primeira pessoa do plural aparece no elemento 

coesivo que introduz um ato delocutivo, como por exemplo, em: 

(17) [Como dissemos,] o jornal é um dos mais importantes veículos de 

comunicação da atualidade. (p.3) 

(24) [Como podemos observar] a primeira página de um jornal é formada, 

basicamente, de manchetes e chamadas que captam a atenção do leitor. (p.5) 

Observa-se que nesta aula, os atos delocutivos correspondem a cerca da metade 

dos atos de fala do professor, o que poderia caracterizar uma aula predominantemente 

expositiva, em que a apresentação do conteúdo é destacada. Há longas sequências em 

que apenas o professor fala, cabendo ao aluno o papel de “ouvinte”, como por exemplo, 

nos fragmentos de (21) a (28): 

(21) A primeira página de um jornal serve para sua apresentação ao público (p.4) 

(22) Os principais elementos que a compões são o cabeçalho, manchete, 

chamadas das notícias e seus títulos e remissões (o título e a indicação da página onde a 

notícia encontra-se na parte interna do jornal. (p.4). 

(23) O cabeçalho é composto pelos dados referentes àquela edição: nome do 

jornal em destaque, data da publicação, ano, número, preço e diretor de redação. (p.4) 
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(24) [Como podemos observar], a primeira página de um jornal é formada 

basicamente, de manchetes e chamadas que captam a atenção do leitor. (p.5) 

(25) Ela tem a função de incentivar o leitor a comprar o jornal. (p.5) 

(26) Para essa finalidade, as manchetes devem ser objetivas e chamativas. (p.5) 

(27) A manchete consiste no enunciado principal que contém a notícia mais 

importante, aquela que se quer destacar no jornal. (p.5) 

(28) Há a manchete principal, encontrada na primeira página, bem como a 

manchete de cada caderno, seção ou página. (p.5) 

E nos fragmentos de (100) a (106):  

(100) O predicado verbal, por sua vez, é aquele que sempre tem como núcleo 

(palavra mais importante) um verbo significativo. (p.16) 

(101) O verbo significativo pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou 

intransitivo. (p.16) 

(102) Verbos Intransitivos são aqueles que não necessitam de complementação, 

pois já possuem um sentido completo. (p.16)  

(102) Verbos Transitivos são aqueles que necessitam de complementação, pois 

têm sentido incompleto. (p.16) 

(103) Os verbos transitivos podem ser classificados em diretos e indiretos. (p.17) 

(104) O verbo transitivo direto (VTD) exige complemento, sem preposição 

obrigatória. O complemento é denominado objeto direto. (p.17) 

     (105) O verbo transitivo indireto (VTI) exige complemento com preposição 

obrigatória. O complemento é denominado objeto indireto. (p.17). 

Apesar de ser uma aula impressa, podem ser observados inúmeros traços 

característicos do discurso falado, o que pode ser considerado como evidência de 

estratégias de aproximação entre os parceiros para favorecer a interação. Os exemplos 

de traços linguísticos de oralidade são muitos, já que a linguagem é predominantemente 

dialógica, em tom de conversa informal.  A oralidade está inscrita no gênero aula, o que 

comprova que é o gênero que determina as estratégias discursivas. 

As inserções, repetições, reiterações, reformulações e paráfrases, que segundo 

Koch (2008), são traços característicos da fala, são recorrentes nos textos dessas aulas. 

Segundo a autora op.cit, a inserção de outro material linguístico, além de 

apresentar a macro-função cognitiva de facilitar a compreensão dos parceiros pela 

introdução de explicações, alusões a conhecimentos prévios, ilustrações ou exemplos, 

possui também uma função interacional, pois visa despertar ou manter o interesse do 
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interlocutor, o que pode ser obtido por meio de estratégias tais como a formulação de 

perguntas retóricas que funcionam como recursos didáticos e persuasivos em geral. O 

que pode ser verificado nos exemplos a seguir: 

(33) VOCÊ JÁ REPAROU? 

(64) VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM HIPERTEXTO? TEM IDEIA DO QUE SEJA? 

(65) BEM, CASO NÃO SAIBA, FIQUE TRANQUILO, POIS, ENTENDERÁ LOGO 

A SEGUIR.  

(81) VOCÊ JÁ OBSERVOU QUE PARA NOS POSICIONARMOS COMO 

CIDADÃOS CONSCIENTES E VIVERMOS SEMPRE ATUALIZADOS, PRECISAMOS DA 

COMUNICAÇÃO SEJA COM O OUTRO, SEJA COM O MUNDO A NOSSA VOLTA, 

CERTO? 

As reformulações que se manifestam  por meio das repetições e paráfrases, de 

acordo com Koch,  possuem  função predominantemente interacional, pois visam 

reforçar a argumentação. 

A reformulação retórica realiza-se por meio de repetições e 

parafraseamentos, cuja principal função é, sem dúvida, a de reforçar a 

argumentação, estratégia que vimos denominando informalmente de ‘técnica 

da água mole em pedra dura’. Ao contrário da inserção, cuja macrofunção é 

cognitiva, a reformulação retórica caracteriza-se essencialmente pelo seu 

aspecto interacional... 

   [...] 

a reformulação retórica pode ter também a função cognitiva de facilitar a 

compreensão através da desaceleração do ritmo da fala, dando ao(s ) 

parceiros tempo maior para o processamento do que vai ser dito. (KOCH, 

2008,p.88, 89) 

 

A repetição funciona tanto como recurso coesivo quanto como recurso retórico. 

Nesse último caso, pode servir a um propósito didático, reforçando a argumentação, 

funcionando como mecanismo persuasivo. Koch (2008, p.128) acrescenta que. 

Reformulações parafrásticas, em geral introduzidas por marcadores 

específicos (isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, em outras palavras, em 

síntese, em resumo, etc.), têm por função reajustar, precisar melhor o que foi 

anteriormente enunciado, reiterando, ao mesmo tempo, as ideias e 

argumentos básicos para assim obter a concordância e/ou a adesão do 

interlocutor, vencendo-lhe a resistência. 

 A função didática do gênero textual em questão determina a escolha dessas 

estratégias discursivas. Observam-se repetições, reformulações e reiterações nos 

exemplos selecionados a seguir: 

(17) [Como dissemos] o jornal é um dos mais importantes veículos de 

comunicação da atualidade. 
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(24) [Como podemos observar] a primeira página de um jornal é formada, 

basicamente, de manchetes e chamadas que captam a atenção do leitor. 

(35) Logo, podemos concluir que para a leitura mais abrangente e eficaz de um 

jornal, precisamos observar também onde estão inseridos os textos dentro do jornal e os 

artigos que o acompanham, ou seja, o contexto em que originalmente foi organizado e 

publicado o texto. (p.5) 

(40) Como dissemos, dentro de um jornal há várias seções. (p.7) 

(41) Estas, por sua vez são compostas por textos de diversos tipos, isto é, 

diversos gêneros textuais: crônica, entrevista, carta ao leitor, artigos, resenha crítica, etc. 

(p.7). 

(86) Podemos concluir, então, que a linguagem e o uso que fazemos dela 

permite a troca de conhecimentos. (p.14) 

(143) Como vimos, em um único jornal podemos nos deparar com informações 

muito diversas, da política à moda, da economia ao esporte. (p.23) 
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4.2.2. Química: aula 2: Do que nós somos feitos? 

Nesta aula, a intenção do sujeito comunicante e enunciador, expressa nos 

objetivos da aula, é que o seu interlocutor aluno identifique a composição química 

elementar do corpo humano; reconheça as substâncias que o compõem e seja capaz de 

calcular o número de átomos e moléculas “de tudo que há no Universo”, incluindo o 

corpo humano e a massa molecular de substâncias. 

Apresentam-se, no quadro a seguir, os atos de linguagem que representam as 

formas de interação empregadas pelo professor-autor. 

 

Trechos extraídos da aula 2: Química Comportamentos 

Enunciativos 

01 DO QUE NÓS SOMOS FEITOS?(p.1, título) 

 
ALOCUTIVO 

02 PARA INÍCIO DE CONVERSA... (p.2) ALOCUTIVO 

03 VOCÊ JÁ SE PERGUNTOU DO QUE É FEITO?(p.2) ALOCUTIVO/ 

04 SE ALGUÉM LHE DISSER: “VOCÊ É PURA 

QUÍMICA”, VOCÊ FICARIA OFENDIDO?(p.2) 
ALOCUTIVO 

05 SE FICAR, NÃO SE PREOCUPE, POIS MUITA 

GENTE FICA.(p.2) 
ALOCUTIVO 

06 VOCÊ JÁ OBSERVOU PESSOAS NA FRENTE DE 

UMA GÔNDOLA FRIGORÍFICA DE PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS EM UM SUPERMERCADO, 

COMO POR EXEMPLO, UMA QUE EXPONHA 

SALSICHAS? (p.2) 

ALOCUTIVO 

07 Há pessoas que se referem às salsichas dizendo: “É pura 

química! Isso não pode fazer bem à saúde!”. (p.2) 
Delocutivo 

08 Elas não estão querendo elogiar as salsichas. (p.2) Delocutivo 

09 Mas seria melhor dizer que as salsichas têm excesso de 

conservantes, ao invés de dizer que são pura química. 

(p.2) 

Delocutivo 

10 Hoje em dia, as pessoas estão muito mais preocupadas 

com a saúde, e buscam comer alimentos orgânicos, 

naturais, sem conservantes e sem agrotóxicos. (p.2) 

Delocutivo 

11 Elas entendem que esses produtos fazem mal à saúde, 

prejudicando sua qualidade de vida. (p.2) 
Delocutivo 

12 Como as pessoas desconhecem o que é a química, têm 

dela uma imagem incorreta. (p.2) 
Delocutivo 

13  A Química é uma ciência que, como as demais, 

dependendo de como é utilizada, pode trazer muitos 

benefícios para a natureza, a humanidade e a sociedade. 

(p.2) 

Delocutivo 

14 Nós somos , sim, pura química. (p.2) Elocutivo 

15 Como tudo que há no Universo, somos formados de 

átomos.(p.2) 
Elocutivo 

16 ALIÁS, VOCÊ VAI FICAR SABENDO QUE OS 

ÁTOMOS QUE NOS COMPÕEM TÊM ORIGEM 

NAS ESTRELAS. (p.2) 

ALOCUTIVO 

17 A matéria de que somos feitos veio das estrelas.(p.2) Elocutivo 
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18 VAMOS APRENDER UM POUCO SOBRE ESSE 

ASSUNTO NESTA UNIDADE. (p.2) 
ALOCUTIVO 

19 Somos pura química (p.3) Elocutivo 

20 O nosso corpo inteiro é formado de átomos. (p.3) Elocutivo 

21 Esses átomos estão combinados entre si formando 

muitas substâncias.(p.3) 
Delocutivo 

22 Nos ossos, por exemplo, há muitas substâncias, e a 

principal delas é o fosfato de cálcio, Ca2 (PO4)2, que tem 

átomos dos elementos cálcio, fósforo e oxigênio. (p.3) 

Delocutivo 

23 Nos cabelos, nas unhas e em muitas outras partes, há 

proteínas, que são formadas por átomos de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e alguns outros. O 

sangue tem muita água e muitas outras substâncias. (p.3) 

Delocutivo/ 

24 Os lipídios (gorduras) são constituídos de carbono, 

hidrogênio e oxigênio.(p.3) 
Delocutivo 

25 O sangue tem muita água e muitas outras substâncias. 

(p.3) 
Delocutivo 

26 NESTA UNIDADE VOCÊ CONHECERÁ UM 

POUCO MAIS DE SI MESMO, (p.3) 
ALOCUTIVO 

27 percebendo que tudo o que há em nosso corpo são 

átomos organizados de maneiras diferentes, 

constituindo as muitas substâncias químicas que fazem 

parte do sangue, dos ossos, da pele, das gorduras, dos 

pelos, das unhas, de tudo. (p.3) 

Elocutivo 

28 Tudo isso é estudado pela Química, pela Biologia e 

também por outras ciências. (p.3) 
Delocutivo 

29 Nós somos feitos dos mesmos átomos existentes em 

outros materiais. (p.4) 
Elocutivo 

30 Temos 61,4% de oxigênio, isto é, em cada 100g de 

nossa massa corporal há 61,4g de oxigênio, o mesmo 

oxigênio que há na atmosfera, na água, no açúcar, no 

gás carbônico, etc.(p.4) 

Elocutivo 

31 Temos também 22,9% de carbono, o mesmo carbono 

presente no açúcar, no gás carbônico, em algumas 

rochas, no petróleo, etc.(p.4) 

Elocutivo 

32 Temos 10% de hidrogênio, o mesmo que há na água, no 

açúcar, no petróleo, na madeira, etc. (p.4) 
Elocutivo 

33 AGORA CABE UMA PERGUNTA: NO QUE OS 

ÁTOMOS DIFEREM UNS DOS OUTROS? SERÁ 

QUE ELES TÊM TAMANHOS DIFERENTES? (p.4) 

ALOCUTIVO/  

34 COMO CONTAR ÁTOMOS? (p.4) ALOCUTIVO 

35 Um átomo é muito pequeno (p.4) Delocutivo 

36 Em uma gota de água há aproximadamente 5 sextilhões 

de átomos, ou seja, 5.10
21 

átomos. (p.4) 
Delocutivo 

37 Isso mesmo, em apenas uma pequena gota de água, há a 

astronômica quantia de 5 000 000 000 000 000 000 000    

de átomos. (p.4) 

Delocutivo  

38 SE PUDÉSSEMOS ENXERGÁ-LOS PARA CONTÁ-

LOS UM A UM, VOCÊ SERIA CAPAZ DE 

IMAGINAR QUANTO TEMPO LEVARÍAMOS 

EXECUTANDO A TAREFA? (p.5) 

ALOCUTIVO/  

39 CONSIDERE QUE A CONTAGEM PUDESSE SER 

FEITA EM UMA VELOCIDADE DE DEZ ÁTOMOS 

POR SEGUNDO. (p.5) 

ALOCUÇÃO 



80 

 

40 Em um minuto contaríamos 600 átomos, em uma hora 

36.000 átomos. (p.5) 
Elocutivo 

41 É claro que a paciência de qualquer ser humano (em 

condições normais) já teria se esgotado. (p.5) 

Delocutivo 

42 Em um dia, teríamos contado 864.000 átomos, em um 

mês 25.920.000, e em um ano 311.040.000. (p.5) 

Elocutivo 

43 Portanto, seriam necessários pouco mais de 15 trilhões 

de anos, muito mais do que a idade do universo, para 

contar os átomos existentes em uma só gota de água. 

(p.5) 

Delocutivo 

44 É claro que é impossível fazer essa contagem!(p.5) Delocutivo 

45 Por outro lado, saber quantos átomos há em uma 

amostra de uma substância é de muita utilidade na 

Química. (p.5) 

Delocutivo 

46 Afinal, em uma reação química, são os átomos, as 

moléculas ou os íons
1 

que se recombinam, formando 

outros arranjos nas novas substancias. (p.5). 

Delocutivo 

47 MAS, COMO SABER QUANTOS ÁTOMOS HÁ, SE 

É IMPOSSÍVEL CONTÁ- LOS? (p.5) 

ALOCUTIVO 

48 Uma historinha de infância 

Há muito tempo, nos anos de 1950 e 1960, era muito 

comum uma brincadeira feita por um comerciante 

português nos bairros populares de São Paulo para atrair 

a molecada, que eram os seus fregueses. Toda criança 

que comprava um dos seus produtos – bolinhas de gude, 

peões de madeira, papel de seda para fazer pipas e 

outros - , tinha o direito de dar um palpite para adivinhar 

quantas bolinhas de gude havia em um grande frasco de 

vidro cheio. Quem acertava, ganhava todas as bolinhas. 

No dia da divulgação do resultado, havia uma grande 

festa, com a presença de centenas de meninos e até 

algumas meninas. (p.6) 

Delocutivo  

49 SE PUDESSE “PESAR” AS BOLINHAS, COMO 

VOCÊ  FARIA PARA DESCOBRIR QUANTAS 

BOLINHAS HAVIA NO FRASCO?(p.6) 

ALOCUTIVO 

50 PENSE E DEIXE ESCRITO, PARA RETOMAR A 

INFORMAÇÃO QUANDO FOR DISCUTIR COM 

SEUS COLEGAS. (p.6) 

ALOCUTIVO 

51 Saber contar os átomos de um determinado objeto é um 

problema semelhante. (p.6) 

Delocutivo/  

52 Em uma estátua de cobre, por exemplo, só há átomos de 

cobre. (p.6) 

Delocutivo 

53 Para determinar a massa de cobre que há na estátua, 

necessita-se de uma balança. (p.6) 

Delocutivo  

54 Essa é a massa de todos os átomos de cobre. (p.6) Delocutivo  

55 COMO SABER A MASSA DE UM SÓ ÁTOMO DE 

COBRE? (P.6) 

ALOCUTIVO 

56 No começo do século XIX, o  inglês John Dalton propôs 

a Teoria Atômica. (Seção 3:Massas atômicas, p.6) 

Delocutivo 

57 Pelo modelo que ele propôs, o átomo tinha uma massa 

definida, isto é, todos os átomos de um mesmo elemento 

químico tinham a mesma massa. (p.6) 

Delocutivo 

58 Essa ideia permanece verdadeira até hoje, com novas 

adaptações. (p.6) 

Delocutivo 
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59 A massa é uma grandeza relativa. (p.7) Delocutivo 

60 As balanças comparam a massa do corpo de interesse 

com padrões previamente estabelecidos. (p.7) 

Delocutivo 

61 Atualmente, a unidade de massa mais utilizada por nós 

brasileiros (e também a recomendada para ser utilizada 

pela comunidade científica internacional) é o 

quilograma (kg). (p.7) 

Delocutivo 

62 O quilograma também é uma unidade relativa a um 

padrão. (p.7) 

Delocutivo 

63 Os diferentes institutos de pesos e medidas de cada país 

(no Brasil, temos o INMETRO) possuem peças padrões 

que correspondem a 1 kg.(p.7) 

Delocutivo 

64 Geralmente, essas peças são de platina, como mostra a 

figura, (p.7). 

Delocutivo 

65 Entretanto, a unidade kg não é adequada para a massa de 

átomos (p.8) 

Delocutivo  

66 (VOCÊ JÁ PENSOU NISSO?).(p.8) ALOCUTIVO 

67 O mais adequado é propor uma nova unidade, 

escolhendo um dos elementos como padrão. (p.8) 

Delocutivo 

68 Desde 1961, a IUPAC(União Internacional de Química 

Pura e Aplicada) instituiu como padrão de massa 

atômica o átomo de carbono 12, atribuindo-lhe a massa 

12u (p.8) 

Delocutivo 

69 A unidade de massa atômica (u) ficou então, definida 

como sendo 1/12 da massa do átomo de carbono 12. 

(p.8) 

Delocutivo 

70 Desse modo, uma vez que o átomo de carbono é doze 

vezes mais pesado que o átomo de hidrogênio, este pesa 

1,0u. E o átomo de oxigênio, que é dezesseis vezes mais 

pesado que o de hidrogênio, pesa 16, u. (p.8) 

Delocutivo 

71 Uma das informações que a tabela periódica traz é a 

massa atômica para cada elemento. (p.8) 

Delocutivo 

72 A tabela a seguir apresenta as massas atômicas 

conhecidas com a precisão de uma casa decimal. (p.8) 

Delocutivo 

73 Conhecendo as massas atômicas e a fórmula molecular 

de uma substancia, podemos calcular sua massa 

molecular. (p.9) 

Delocutivo 

74 O procedimento é muito simples, (p.9) Delocutivo 

75 basta somar as massas dos átomos presentes na 

molécula. (p.9) 

Delocutivo 

76 Assim, a massa molecular da água (H2O) é: 

18,0u (2 x 1u + 16u = 18u)   (p.9) 

Delocutivo 

77 CALCULE AS MASSAS MOLECULARES DAS 

SEGUINTES SUBSTANCIAS, USANDO OS 

VALORES DE MASSAS ATÔMICAS DISPONÍVEIS 

NA TABELA PERIÓDICA. (p.9) 

ALOCUTIVO 

78 Dadas uma fórmula molecular e a tabela de massas 

atômicas, é possível calcular a proporção em massa dos 

elementos que constituem a substância, ou seja, a sua 

fórmula centesimal. (p.10) 

Delocutivo 

79 A fórmula mínima do agregado do calcário (minério do 

carbonato de cálcio) é CaCO3.  (p.10) 

Delocutivo 

80 A massa molecular do CaCO3 é: Ca=40,1 u; C=12,0 u; 

O= 16u 

Logo: 3 O= 3 x 16u = 48,0 u (p.10) 

Delocutivo 
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Somando, temos: 40,1u + 12,0u + 48,0U= 100,1 u 

Desses 100,1 u: 

 40,1 u corresponde ao elemento Ca, logo, 40%; 

 12 u correspondem ao elemento C, logo, 12 %; 

 48 u correspondem ao elemento O, logo, 48%. 

(p.10) 

81 Exemplo: 

O óxido X2O3 apresenta 47% em massa de oxigênio.  

Delocutivo 

82 QUAL É O ELEMENTO X? ALOCUTIVO 

83 VEJAMOS: (P.11) ALOCUTIVO 

84  47% corresponde à massa de 3 átomos de 

oxigênio. 

Ou seja, 47% correspondem a 3 x 16u, logo, 48u. 

 53% (100% - 47%) corresponde a 2 vezes a 

massa do átomo X. 

Ou seja, 2x a massa do átomo X+ 53% x 48 u/47%, logo 

54 u. 

Assim, a massa do átomo X é 27 u (54u divididos por 

2). 

(p.11) 

Delocutivo 

 

 

 

85 Consultando a tabela de massas atômicas, chega-se a 

conclusão que o átomo X é do alumínio, pois é ele que 

tem a massa atômica 27u. (p.11) 

Delocutivo 

86 O óxido X2O5 apresenta 74% em massa de oxigênio.  Delocutivo 

87 QUAL É O ELEMENTO X? (P.11, ATIV. 3) ALOCUTIVO 

88 CALCULE A PORCENTAGEM DE NITROGÊNIO 

EM CADA UM DOS COMPOSTOS A SEGUIR: (p.11)  

ALOCUTIVO 

89 Conhecendo-se as massas atômicas dos átomos, pode-se 

estabelecer relações entre as massas de substâncias 

simples e as quantidades de átomos que há nessas 

massas. (p.12). 

Delocutivo 

90 Por exemplo, a massa atômica do enxofre é 32,0u e a 

massa atômica do cobre é 63,5u.. (p.12) 

Delocutivo 

91 Essas massas atômicas indicam que cada átomos de 

cobre tem uma massa que é quase o dobro da massa de 

um átomo de enxofre.(p.12) 

Delocutivo 

92 Dois átomos de enxofre têm massa 64,0u e dois átomos 

de cobre têm massa 127,0u. (p.12) 

Delocutivo 

93 A tabela abaixo indica as quantidades em massa para o 

mesmo número de átomos de enxofre e de cobre. (p.12) 

Delocutivo 

94 Portanto, quaisquer massas de enxofre e de cobre que 

estabeleçam entre si uma proporção em massa igual a 

32,0/63,5 têm o mesmo número de átomos.(p.13) 

Delocutivo/ 

95 Essa ideia, de se utilizar em gramas a mesma proporção 

estabelecida pelas massas atômicas dos elementos, 

sabendo-se que nessas quantidades há o mesmo número 

de átomos, foi consagrada desde o início do século XIX. 

(p.13) 

Delocutivo 

96 Portanto, em 1,0g de hidrogênio há a mesma quantidade 

de átomos que em 12,0 g de carbono, que em 16,0g de 

oxigênio, que em 32,0g de enxofre, que em 63,5g de 

cobre.(p.13) 

 

Delocutivo/ 

97 Ou seja, para qualquer elemento químico, suas Delocutivo 
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respectivas massas atômicas expressas em gramas têm o 

mesmo número de átomos. (p.13) 

98 Essas quantidades de massas têm valores em gramas 

diferentes para cada um dos elementos. (p.13) 

Delocutivo 

99 Isso porque cada átomo de cada elemento tem uma 

massa diferente.(p.13) 

Delocutivo 

100 Porém, a quantidade de átomos que há nelas é sempre a 

mesma. (p.13) 

Delocutivo/ 

101 COLOQUE EM ORDEM CRESCENTE DE NÚMERO 

DE GRÃOS . EXPLIQUE SEU RACIOCÍNIO. 

a) 1 Kg de feijão. 

b) 1 kg de arroz. 

c) 1 kg de soja. (p.13) 

ALOCUTIVO 

102 ONDE HÁ MAIS ÁTOMOS? JUSTIFIQUE A SUA 

RESPOSTA. 

a) 10 G DE HIDROGÊNIO 

b) 20 G DE HÉLIO (...) (p.14) 

ALOCUTIVO 

103 Em 1,0 g de hidrogênio, 12,0g de carbono, 16,0 g de 

oxigênio, 32,06 g de enxofre ou 197,0g de ouro há a 

mesma quantidade de átomos,(p.14) 

Delocutivo 

104 COMO VOCÊS JÁ SABEM. (p.14) ALOCUTIVO 

105 Essa determinada quantidade de átomos é chamada 

mol
2, 

e a massa de um elemento em
 
que há um mol de 

átomos é chamado massa molar. 

(p.14) 

Delocutivo 

106 Portanto, a massa molar de um elemento é 

numericamente igual à sua massa molecular expressa em 

gramas por mol. (p.14) 

Delocutivo 

107 A massa molar do carbono é 12,0g/mol, pois sua massa 

atômica é 12,0u. A massa molar do ferro é 55,8g/mol, 

pois sua massa atômica é 55,8u. (p.14) 

Delocutivo 

108 O conceito de mol permite que se preveja o numero 

apropriado de átomos para uma determinada reação, 

desde que se saiba a equação da reação. (p.14) 

Delocutivo 

109 VEJA, POR EXEMPLO: 

Zn + S ZnS     (p.14) 

ALOCUTIVO 

110 Para formar sulfeto de zinco, cuja fórmula é ZnS, sabe-

se que um átomo de zinco reage com um átomo de 

enxofre. (p.15) 

Delocutivo 

111 Portanto, se forem colocados 32,1 g de enxofre para 

reagir com 65,4g de zinco, suas respectivas massas 

molares reagirão completamente sem sobras, pois nelas 

há a mesma quantidade de átomos: um mol.(p.15) 

Delocutivo 

112 E um mol de átomos de zinco reage com um mol de 

átomos de cobre, formando um mol de sulfeto de zinco. 

(p.15) 

Delocutivo 

113 VEJA OUTRO EXEMPLO: 

2Fe + 3S  Fe2S3 (p.15) 

ALOCUTIVO 

114 Para formar sulfeto de ferro III, Fe2S3, precisamos de 

três átomos de enxofre, que se combinam com dois 

átomos de ferro.  

Delocutivo 
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115 Portanto, a proporção em massa para esses elementos 

reagirem, sem sobras, será duas massas molares de ferro 

(2 x 55,8g/mol) para três massas molares de enxofre (2 x 

32,1 g/mol). (p.15) 

Delocutivo 

116 Portanto, conhecendo-se as equações das reações e as 

massas atômicas dos elementos que foram propostas por 

Dalton em 1808, é possível estabelecer as proporções de 

reagentes e de produtos em quantidades mensuráveis( 

gramas, quilogramas, toneladas). (p.15) 

Delocutivo 

117 A água pode ser decomposta por um método chamado 

eletrólise, sendo formados gás hidrogênio e gás 

oxigênio. (p.15) 

Delocutivo 

118 Essa decomposição é representada pela seguinte 

equação química: 

2 H2O 2H+O2 (p.15) 

Delocutivo 

119 DETERMINE AS QUANTIDADES DE MOLÉCULAS 

ENVOLVIDAS NA DECOMPOSIÇÃO DA ÁGUA, 

PARA CADA SUBSTÂNCIA CITADA. (p.15) 

ALOCUTIVO/ 

120 EXPRESSE, EM GRAMAS, A QUANTIDADE DE 

CADA SUBSTÂNCIA PARTICIPANTE DA 

EQUAÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO DA ÁGUA, DE 

ACORDO COM A EQUAÇÃO QUÍMICA 

DESCRITA. (p.15) 

ALOCUTIVO/ 

121 NOS SITES A SEGUIR, VOCÊ PODERÁ 

COMPLEMENTAR O SEU ESTUDO SOBRE A 

DETERMINAÇÃO DAS MASSAS ATÔMICAS E 

DAS MASSAS MOLARES DOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS. (p.16) 

ALOCUTIVO 

Quadro 5: Química -  aula 2: comportamentos enunciativos 

Nesta aula, os cento e vinte e um atos  de fala computados distribuem-se em trinta e 

um comportamentos alocutivos, doze elocutivos e setenta e oito delocutivos, o que 

corresponde a 26% de alocução, 10% de elocução e 64% de delocução, como 

demonstrado no gráfico a seguir. 

 

 

 
 

Gráfico 2- Aula 2: Química: comportamentos enunciativos 

Química 

Alocução 

Elocução 

Delocução 
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A aula de Química apresenta um padrão de interação similar ao da aula de 

Língua Portuguesa, isto é, inicia-se com atos alocutivos, a partir do próprio título da 

aula – Do que nós somos feitos?- visando estabelecer o diálogo com o interlocutor.  

A presença do locutor na cena também está marcada pelo uso do pronome de 

primeira pessoa do plural.  

Verifica-se uma predominância da delocução, caracterizando uma aula 

predominantemente expositiva. As asserções indicam uma forma do locutor apresentar 

o conhecimento com o intuito de fazer o interlocutor saber sobre o assunto. 

Constata-se que o processo interacional se dá mais pelas marcas de oralidade do 

texto. As muitas inserções, repetições, reiterações, reformulações indicam a ação 

argumentativa e persuasiva do locutor com o propósito de conseguir a adesão do 

interlocutor.  Há várias sequências argumentativas próprias de um discurso didático, que 

podem ser observadas nos exemplos a seguir. 

Exemplos de inserções: 

(16) ALIÁS, VOCÊ VAI FICAR SABENDO QUE OS ÁTOMOS QUE NOS 

COMPÕEM TÊM ORIGEM NAS ESTRELAS. (P.2) 

(33) AGORA, CABE UMA PERGUNTA. NO QUE OS ÁTOMOS DIFEREM 

UNS DOS OUTROS? SERÁ QUE ELES TÊM TAMANHOS DIFERENTES? (P.4) 

(34) É claro que a paciência de qualquer ser humano (em condições normais) já 

teria se esgotado. (p.5) 

(48) Uma historinha de infância. 

Há muito tempo, nos anos de 1950 e 1960, era muito comum uma brincadeira 

feita por um comerciante português nos bairros populares de São Paulo para atrair a 

molecada, que eram os seus fregueses.Toda criança que comprava um dos seus produtos 

– bolinhas de gude, peões de madeira, papel de seda para fazer pipas e outros - , tinha o 

direito de dar um palpite para adivinhar quantas bolinhas de gude havia em um grande 

frasco de vidro cheio. Quem acertava, ganhava todas as bolinhas. No dia da divulgação 

do resultado, havia uma grande festa, com a presença de centenas de meninos e até 

algumas meninas. (p.6) 

(65) VOCÊ JÁ PENSOU NISSO? (p.8) 

Exemplos de repetições, reiterações e reformulações. 

       (14) Nós somos, sim, pura química. (p.2) 

           (19) Somos pura química (p.2, seção1). 
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       (37) Isso mesmo, em apenas uma pequena gota de água, há a astronômica 

quantia de 5 000 000 000 000 000 000 000 de átomos. (p.4)   

       (84) 

 47% corresponde à massa de 3 átomos de oxigênio. 

Ou seja, 47% correspondem a 3 x 16u, logo, 48u. 

 53% (100% - 47%) corresponde a 2 vezes a massa do átomo X. 

Ou seja, 2x a massa do átomo X+ 53% x 48 u/47%, logo 54 u. 

Assim, a massa do átomo X é 27 u (54u divididos por 2). 

(p.11) 

(97) Ou seja, para qualquer elemento químico, suas respectivas massas atômicas 

expressas em gramas têm o mesmo número de átomos. (p.13) 

(104) COMO VOCÊS JÁ SABEM. (p.14) 

(111) Portanto, se forem colocados 32,1 g de enxofre para reagir com 65,4g de 

zinco, suas respectivas massas molares reagirão completamente sem sobras, pois nelas 

há a mesma quantidade de átomos: um mol. (p.15) 

(115) Portanto, a proporção em massa para esses elementos reagirem, sem 

sobras, será duas massas molares de ferro (2 x 55,8g/mol) para três massas molares de 

enxofre (2 x 32,1 g/mol). (p.15) 
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4.2.3. Geografia: aula 8: Mobilidade humana – As motivações da mobilidade 

humana, tipos de migrações. A busca por melhores condições de vida 

 

 Nesta aula, a intenção do sujeito comunicante e enunciador, expressa nos 

objetivos da aula, é que o seu interlocutor- aluno: reconheça os fenômenos migratórios 

no passado e no presente; distinga diferentes tipos de migração; reconheça a influência 

das migrações da construção da identidade dos grupos sociais; identifique os principais 

motivos para as migrações; relacione migrações e diversidade étnica e identifique 

argumentos a favor e contra as migrações. 

Apresentam-se, no quadro a seguir, os atos de linguagem empregados pelo 

professor-autor para interagir com o seu interlocutor-aluno. 

 

Trechos extraídos da aula 8 de Geografia 

 

Comportamentos 

Enunciativos 

01   PARA INÍCIO DE CONVERSA...(p.184) ALOCUTIVO 

02 No primeiro dia após a eleição de Dilma Rousseff(PT) 

para a Presidência , um embate regionalista tomou 

conta do Twitter. (p.184) 

Delocutivo 

03 Milhares de usuários trocaram provocações após a 

estudante de Direito Mayara Petruso, insatisfeita com a 

eleição de Dilma, postar uma mensagem raivosa contra 

os nordestinos: (p.184) 

Delocutivo 

04 “ Nordestino não é gente. Faça um favor a SP: mate 

um nordestino afogado.”(p.184) 
Delocutivo 

05 Em poucos minutos, dezenas de usuários entraram na 

polêmica, favoráveis e contrários à posição de Mayara: 

(p.184) 

Delocutivo 

06 de @roberto_william: Sulistas que acusam nordestinos 

de “eleger” Dilma foram os mesmos que elegeram 

Tiririca (nordestino também).(p.184) 

Delocutivo 

07 De @Evevys: Acho engraçado o Sudeste elege 

Romário, Bebeto e Tiririca. Agora critica o Nordeste 

por votar em Dilma.(p.184) 

Delocutivo 

08 De@: Que palhaçada esse negócio de Norte?Nordeste 

versus Sul?Sudeste. Somos todos brasileiros e Dilma 

foi eleita por todas as regiões. (p.184) 

Delocutivo 

09 O perfil original de Mayara foi deletado, (p.184) Delocutivo 

10 mas a jovem pode ser condenada pela Justiça, podendo 

pegar uma pena de dois a cinco anos de prisão por 

racismo, ou de três a seis meses por incitar assassinato 

na internet. (p.184) 

Delocutivo  

11 E VOCÊ, DE ONDE VEIO? DE ONDE VIERAM 

SEUS PAIS, AVÓS, BISAVÓS...? (P.185) 
ALOCUTIVO 

12 Ao contrário do que esta jovem e outras pessoas 

acreditam, todos nós temos em nossa família alguém 

que nasceu em um lugar e vive ou viveu em outro. 

Elocutivo 
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(p.185) 

13 A história do homem foi e é marcada por grande 

mobilidade espacial.(p.185) 
Delocutivo 

14 VEREMOS NESTA UNIDADE QUE A 

MOBILIDADE HUMANA EXISTE DESDE 

TEMPOS MUITO REMOTOS, indicando que o 

homem está sempre em busca de um lugar onde possa 

viver em melhores condições.(p.185) 

ALOCUTIVO 

15 Dentre as inúmeras reações às ofensas de Mayara e 

outros internautas, o jornal britânico The Telegraph 

publicou reportagem lembrando que, no Brasil, os 

mestiços formam a grande maioria da população 

brasileira.(p.185) 

Delocutivo 

16 De fato, de acordo com o IBGE, o percentual de 

brancos e pretos no Brasil vem se reduzindo desde 

1940 o que deve indicar uma crescente miscigenação. 

(p.185).   

Delocutivo 

17 Enquanto o percentual de pessoas que se 

autodeclaravam brancas (de 63% para 53%) e pretas 

(14% para 6%) reduziu, o percentual daqueles que se 

autodeclaravam pardas (de 21% para 38%) aumentou. 

(p.185/186) 

Delocutivo 

18 Ao contrário do que muitos usaram como bandeira: 

não existiria uma raça pura, pois os deslocamentos 

humanos são tão antigos quanto a própria existência do 

homem.  (p.186) 

Delocutivo 

19 Para muitos teóricos, aliás, só podemos falar de uma 

raça, a humana, como veremos mais adiante.(p.186) 
Elocutivo 

20 Desde seu surgimento, o homem nunca deixou de se 

deslocar. (p.186) 
Delocutivo 

21 Na verdade, segundo esses estudos, “todos nós viemos 

da África.”.(p.186) 
Delocutivo 

22 As provas estão em nosso próprio corpo, foi o que 

descobriram os cientistas. (p.186) 
Delocutivo 

23 LEIA O TRECHO ADAPTADO DA REPORTAGEM 

PUBLICADA PELA REVISTA PLANETA, EDIÇÃO 

427, DE ABRIL DE 2008: “A HISTÓRIA SEGUNDO 

O DNA”. (P.186) 

ALOCUTIVO 

24 Os deslocamentos de população recebem o nome de 

migrações. (p.187) 
Delocutivo 

25 A migração é, portanto, um fenômeno antigo que tem 

ocorrido, com maior ou menor frequência, maior ou 

menor intensidade, ao longo da História.(p.187) 

Delocutivo 

26 Assim, toda pessoa que se transfere de seu lugar de 

nascimento ou de residência para outro lugar, região ou 

país é denominado migrante.(p.187) 

Delocutivo 

27 De acordo com dados da Organização das Nações 

Unidas, ONU, obtidos em uma pesquisa realizada em 

2010, uma em cada seis pessoas no mundo é migrante.  

( p.187) 

Delocutivo 

28 Se a migração ocorre dentro de um mesmo país, ela 

recebe o nome de migração interna.(p.187) 
Delocutivo 

29 Se ocorre entre países, é denominada migração 

internacional. (p.187) 
Delocutivo 

30 A ONU contabilizou, em 2010, 214 milhões de Delocutivo 
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migrantes internacionais e 740 milhões de migrantes 

internos. (p.187) 

31 Há ainda outros tipos de migração: intraurbana, 

cidade-campo, (p.188) 
Delocutivo 

32 das quais FALAREMOS MAIS ADIANTE.(p.188) ALOCUTIVO 

33 Os movimentos migratórios podem ser:- 

 voluntários(quando a população se desloca por 

desejo próprio). 

 forçados( a exemplo da escravidão e de 

perseguições religiosas, étnicas ou políticas); 

ou 

 controladas( o Estado controla a entrada e/ou 

saída de migrantes).(p.188) 

Delocutivo 

34 Podem ainda ser: 

 permanentes (quando a população migra com a 

intenção de permanecer no novo local); ou 

 temporários (o deslocamento deve ocorrer por 

tempo limitado). (p.188) 

Delocutivo 

35 EM SUA FAMÍLIA, HÁ OU HOUVE ALGUÉM 

QUE PODE SER DENOMINADO IMIGRANTE OU 

EMIGRANTE? QUEM? VOCÊ SABERIA DIZER A 

ORIGEM E O DESTINO DESTA PESSOA? (p.188) 

ALOCUTIVO 

36 A árvore genealógica é uma espécie de registro da 

história de uma família (p.188).  
Delocutivo 

37 ORGANIZE SUA ÁRVORE GENEALÓGICA. 

(p.188) 

ALOCUTIVO 

38 COMPARE SUA ÁRVORE GENEALÓGICA COM 

A DA PESSOA REPRESENTADA NO TRECHO DA 

MÚSICA “PARATODOS”, DE CHICO BUARQUE. 

(p.189) 

ALOCUTIVO 

39 A origem da maioria dos brasileiros,[ ...]  e a do 

personagem da música, remete às migrações internas 

no Brasil. (p.190) 

Delocutivo  

40 A origem da maioria dos brasileiros,[ ASSIM COMO 

A SUA]  e a do personagem da música, remete às 

migrações internas no Brasil. (p.190) 

ALOCUTIVO 

41 Algumas vezes, as migrações são permanentes (quando 

o migrante pretende se instalar definitivamente), 

noutras são temporárias (quando tem intenção de ficar 

por pouco tempo). (p.190) 

Delocutivo 

42 E há os fluxos intraurbanos, como a migração pendular 

(o deslocamento feito diariamente por pessoas que 

residem num local e trabalham noutro) (p.190).  

Delocutivo 

43 VOCÊ FAZ PARTE DESTE GRUPO? ONDE VOCÊ 

MORA?ONDE TRABALHA?QUE TIPO DE 

TRANSPORTE VOCÊ UTILIZA? (p.190) 

ALOCUTIVO 

44 AGORA VAMOS IMAGINAR QUE O 

MOVIMENTO, INICIADO NO TWITER, 

OBTIVESSE SUCESSO E OS MIGRANTES 

NORDESTINOS QUE RESIDEM EM SÃO PAULO 

FOSSEM PERSEGUIDOS? (p.190, seção 3) 

ALOCUTIVO 

45 IMPOSSÍVEL? (p.191) ALOCUTIVO 
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46 LEIA O TRECHO ADAPTADO DA REPORTAGEM 

PUBLICADA EM 29.10.2008 NO SITE DA ACNUR, 

AGÊNCIA DA ONU PARA REFUGIADOS: (p.191) 

ALOCUTIVO 

47 Segundo dados do Relatório Tendências Globais, 2009 

publicado pela ACNUR, o continente africano abriga 

40% do total de deslocamentos internos do mundo, 

com destaque para a República Democrática do 

Congo, a Somália e o Sudão. (p.191) 

Delocutivo 

48 O Paquistão, na Ásia, aparece entre os países com os 

maiores deslocamentos internos. (p.191) 
Delocutivo 

49 São pessoas forçadas a deixar suas casas devido a 

conflitos e perseguições.  (p.191) 
Delocutivo 

50 No final de 2009, a ACNUR contabilizava 43,3 

milhões de pessoas nessas condições, das quais 27,1 

milhões eram deslocados internos.(p.191) 

Delocutivo 

51  Além dos congoleses que se deslocam de uma região a 

outra do país, outros milhares fogem rumo a Uganda, 

na tentativa de escapar da escalada da violência no 

país. (p.191) 

Delocutivo 

52 Diferente dos deslocados internos, estes contingentes 

deixam o país, sendo, por isso, denominados 

refugiados. (p.191) 

Delocutivo 

53 No final de 2009, a ACNUR contabilizava 15,2 

milhões de refugiados oriundos, principalmente do 

Afeganistão, do Iraque, da Somália, da República 

Democrática do Congo, de Myanmar e da 

Colômbia.(p.192) 

Delocutivo 

54 Além das perseguições, consideram-se outros motivos, 

tais como, fome, catástrofes naturais e problemas 

ambientais. (p.193) 

Delocutivo 

55 Na Conferência do Clima da ONU, realizada em Bonn, 

em 2010, foram estimados em 25 milhões o número de 

refugiados ambientais no mundo. (p.193) 

Delocutivo 

56 As estimativas apontam que até 2050 as mudanças 

climáticas poderão levar 200 milhões de pessoas a 

abandonar suas cidades. (p.193) 

Delocutivo 

57 O aquecimento global, com efeitos sobre o 

agravamento de secas, desertificação, aumento do nível 

do mar, etc., pode forçar populações ao êxodo. (p.193) 

Delocutivo 

58 Os refugiados fogem de conflitos, perseguições 

políticas, mudanças climáticas . (p.194) 
Delocutivo 

59 E OS MIGRANTES EM GERAL? VOCÊ CONHECE 

OUTROS MOTIVOS QUE LEVAM UMA PESSOA 

A DEIXAR O SEU LAR, SUA FAMÍLIA, SEU 

LUGAR, MIGRANDO PARA OUTRO 

LUGAR?(p.194) 

ALOCUTIVO 

60 Diariamente, brasileiros, mexicanos, turcos, gregos, 

portugueses e outros deixam o seu lugar onde 

nasceram ou onde moram para se instalar noutra 

cidade, noutro estado, ou noutro país. (p.194) 

Delocutivo 

61 MAS O QUE LEVA ESTAS PESSOAS A DEIXAR O 

LUGAR ONDE MORAM? O QUE AS LEVA A 

MIGRAR PARA OUTRO LUGAR? (p. 194) 

ALOCUTIVO 

62 VOCÊ, OU ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, É 

MIGRANTE? O QUE O/A FEZ VIR PARA O RIO 
ALOCUTIVO/  
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DE JANEIRO? (P.194) 

63 NÃO É MIGRANTE? IRIA PARA OUTRO LUGAR 

DO BRASIL OU PARA O EXTERIOR? POR QUÊ? 

(p.194) 

ALOCUTIVO 

64 Dentre os fatores de repulsão de uma população do 

seu lugar de origem, podemos destacar: desemprego, 

subemprego, baixos salários, precariedade das 

condições de vida e/ou de trabalho. .(p.194) 

Elocutivo 

65 Enquanto os fatores de atração podem ser: perspectivas 

de emprego e salário, melhores condições de vida, 

etc.(p.194) 

Delocutivo 

66 Aos motivos para as migrações ocorridas nas últimas 

décadas, somam-se motivos antigos, alguns ainda não 

experimentados, tais como: desemprego, desigualdades 

econômicas, perseguições étnicas e políticas, violação 

de direitos humanos, problemas ambientais (como o 

aquecimento global), dentre outros. (p.194) 

Delocutivo 

67 Mas aquele que reponde pelos maiores fluxos de 

deslocamento é a desigualdade norte-sul, ou seja, a 

saída da população dos países mais pobres em busca de 

melhores condições de vida nos países mais ricos. 

(p.194) 

Delocutivo 

68 VOCÊ COM CERTEZA CONHECE ALGUÉM, JÁ 

LEU OU ASSISTIU REPORTAGEM OU VIU UM 

FILME OU NOVEL SOBRE A MIGRAÇÃO DE 

BRASILEIROS PARA OS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA OU PARA PAÍSES DA EUROPA, 

COMO PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA, etc. 

(p.195) 

ALOCUTIVO 

69 VOCÊ Á CAPAZ DE APONTAR ALGUNS 

FATORES QUE LEVAM ALGUNS BRASILEIROS 

A MIGRAR PARA ESSES PAÍSES?(p.195). 

ALOCUTIVO 

70 Agora que já sabemos que os deslocamentos humanos 

são mais comuns do que se imagina, algumas 

perguntas vêm-nos à mente. (p.195) 

Elocutivo 

 

 

71 A primeira delas é COMO OS HOMENS 

ADAPTARAM-SE A CONDIÇÕES NATURAIS 

TÃO DIVERSAS? 

ALOCUTIVO   

72 Estudos sobre o homem primitivo, demonstraram que 

uma primeira explicação para essa adaptação diz 

respeito a mudanças morfológicas, como a cor da pele, 

a textura do cabelo, etc. (p.195) 

Delocutivo/ 

73 Outra explicação refere-se ao desenvolvimento 

cerebral. Os homens com maior capacidade cerebral 

puderam criar novas ideias, ferramentas, armas, etc. 

(p.195) 

Delocutivo 

74 Ao longo de séculos, criaram a linguagem, produziram 

ferramentas, desenvolveram a arte, organizaram ritos, 

difundiram sistemas de troca. (p.195) 

Delocutivo 

75 Enfim, construíram  o que denominamos de cultura 

humana, o nosso principal mecanismo de adaptação. 

(p.195) 

Delocutivo/ 

76 Com o desenvolvimento cultural, o homem tornou-se 

gradativamente mais capacitado aos deslocamentos- 
Delocutivo 
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roupas e moradias apropriadas ao calor e ao frio, novas 

técnicas e tecnologias que facilitam a obtenção de 

alimentos, sistemas de transportes, dentre outras 

inovações. (p.195) 

77 Como resultado, ampliou-se a diversidade 

étnica.(p.195) 
Delocutivo 

78 Apesar da diversidade étnica da população mundial, os 

cientistas afirmam que somos todos iguais,  ou seja, 

que a espécie humana tem as mesmas características 

genéticas e que, portanto, não se pode falar de 

diferentes “raças”. (p.196)  

Delocutivo 

79 As diferenças de cor, cabelo, e características sociais 

dos diferentes grupos étnicos são superficiais e estão 

ligados à capacidade humana de se adaptar a diferentes 

ambientes. (p.196) 

Delocutivo 

80 A classificação por raças é, portanto, uma construção 

social que tem sido usada para justificar a ordem social 

e a dominação de certos grupos por outros. (p.196) 

Delocutivo 

81 Dessa forma, assim como não podemos falar de raças 

superiores ou inferiores, também não podemos dizer 

que uma cultura é mais ou menos avançada. (p.196) 

Elocutivo 

82 Ela se desenvolve na mediada das necessidades de 

adaptação e interesses dos diferentes grupos humanos. 

(p.196) 

Delocutivo 

83 Retomando aquela ideia de que o povo brasileiro é 

marcado por intensa miscigenação, VOCÊ SERIA 

CAPAZ DE INDICAR OS POVOS QUE ESTÃO NA 

ORIGEM DO POVO BRASILEIRO? (p.196) 

ALOCUTIVO 

84 Temos os nativos, chamados índios, os portugueses, as 

populações da África negra, além de alemães, italianos, 

poloneses, espanhóis, japoneses, dentre outros povos 

que deixaram e ainda deixam seus países em busca de 

riqueza, trabalho ou uma nova vida no Brasil. (p.196) 

Delocutivo 

85 A troca e o enriquecimento de valores culturais são 

considerados consequências positivas das migrações. 

(p.196) 

Delocutivo 

86 Mas nem todos concordam. (p.196) Delocutivo 

87 VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE XENOFOBIA? 

(p.196) 
ALOCUTIVO 

88 Este é um dos maiores problemas relacionados aos 

movimentos migratórios do mundo. (p.196) 
Delocutivo 

89 LEIA A REPORTAGEM A SEGUIR, ADAPTADA 

DO UOL NOTÍCIAS, DE 20.02.2008. (p.197) 
ALOCUTIVO 

90 AGORA ANALISE A IMAGEM DO MURO, 

CONSTRUÍDO NA DIVISA ENTRE AS CIDADES 

DE TIJUANA, NO MÉXICO, E SAN DIEGO, NOS 

EUA. (p.197) 

ALOCUTIVO 

91 A cerca foi construída para limitar a migração de 

mexicanos que tentam entrar ilegalmente nos Estados 

Unidos. (p.197) 

Delocutivo 

92 Muitos países têm criado leis e estratégias para 

restringir a entrada de imigrantes legais e ilegais, a 

exemplo da Espanha e dos EUA. (p.198) 

Delocutivo 

93 O OBJETIVO? (P.198) ALOCUTIVO 
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94 Restringir os fluxos de imigrantes.(p.198) Delocutivo 

95 OS ARGUMENTOS? (p.198) ALOCUTIVO 

96 O imigrante compete com os nacionais pelos postos de 

trabalho; os imigrantes representam um custo adicional 

em termos de atendimento médico, escolas, etc.(p.198)  

Delocutivo 

97 Nem todos concordam com tais argumentos. (p.198) Delocutivo 

98 Se, por um lado, os imigrantes podem competir com os 

nacionais pelo mercado de trabalho, por outro lado, os 

países receptores de imigrantes sofrem com a redução 

da população economicamente ativa (aquela disponível 

para o trabalho) e necessitam do imigrante para suprir 

essa escassez. (p.198 ) 

Delocutivo 

99 Essa é, sem dúvida, uma questão de difícil solução. 

(p.198) 
Delocutivo 

100 Nas últimas décadas, enquanto alguns países vêm 

facilitando as leis a favor da imigração, outros 

enrijeceram leis anti-imigração. (p.198) 

Delocutivo 

101 O mapa representa os fluxos de migrantes no mundo, 

na passagem do século XX para o século XXI. (p.199)  
Delocutivo 

102 INDIQUE UMA CARACTERÍSTICA COMUM AOS 

PAÍSES: 

a) DE SAÍDA DE IMIGRANTES 

b) DE DESTINO DE IMIGRANTES (p.199)  

ALOCUTIVO 

103 Situação 1- O Centro Luiz Gonzaga de Tradições 

Nordestinas, no Rio de janeiro, reúne um conjunto de 

barracas que oferece produtos típicos do Nordeste – 

tapioca, carne de sol, cordel, etc. -, além, é claro, do 

forró que anima as noites da feira.(p.199)  

Delocutivo 

104  A feira surgiu da necessidade de migrantes de trocar 

produtos e matar as saudades da terra natal. (p.199) 
Delocutivo 

105 Situação 2- O termo boia- fria surgiu do hábito desses 

trabalhadores de levar, para sua jornada diária de 

trabalho, a marmita. (p. 200) 

Delocutivo 

106 Empregados durante o período das colheitas, estes 

trabalhadores, saem muito cedo de casa para trabalhar, 

em condições precárias.(p.200) 

Delocutivo 

107 Por isso, a refeição é comida fria. (p. 200) Delocutivo 

108 INDIQUE OS TIPOS DE MIGRAÇÕES 

IDENTIFICADOS NAS SITUAÇÕES 1 E 2, 

RESPECTIVAMENTE. JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA. (p.201) 

ALOCUTIVO 

109 ASSISTA AO TRAILER DO FILME O MIGRANTE, 

DE CARLOS MACHADO, ACESSANDO O LINK 

http://www.youtube.com/watch?v=63i0131Ypy0.)  

(p.201) 

ALOCUTIVO 

110 EM SEGUIDA, INDIQUE: 

a) a origem do migrante que se dirigiu para o 

interior de São Paulo; 

b) a principal consequência da mecanização do 

corte de cana para os trabalhadores; 

c) um fator que limita a busca por melhores 

condições de vida. (p.201) 

ALOCUTIVO 

http://www.youtube.com/watch?v=63i0131Ypy0
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111 VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DA MIGRAÇÃO DE 

RETORNO? (p.202) 
ALOCUTIVO 

112 LEIA O TEXTO, ADAPTADO DO ARTIGO 

PUBLICADO NA REVISTA COM CIÊNCIA DA 

SBPC, EM 7.02.2006.(p.202) 

ALOCUTIVO 

113 VOCÊ SABE DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA 

QUE VEIO DE OUTRO PAÍS? QUER TENTAR 

DESCOBRIR ALGO SOBRE ESSA PESSOA? 

(p.204) 

ALOCUTIVO 

114  VISITE A PÁGINA DO MEMORIAL DO 

IMIGRANTE DE SÃO PAULO 

http://www.memorialdoimigrante.org.br/index.html 

(p.204) 

ALOCUTIVO 

115 NO ALTO DA PÁGINA, VOCÊ VAI 

ENCONTRARA SEGUINTE MENSAGEM: “Clique 

aqui para pesquisar informações sobre as famílias que 

imigraram para o Brasil e que passaram pela 

Hospedaria dos Imigrantes”.(p.204) 

ALOCUTIVO 

116 VEJA SE SEU PARENTE APARECE NO LIVRO DE 

REGISTROS DA HOSPEDARIA DE IMIGRANTEs: 

é só escrever o nome e o sobrenome dele. Boa sorte! 

(p.204) 

ALOCUTIVO 

Quadro 6: Geografia – aula 8: comportamentos enunciativos 

Na aula de Geografia foram identificados cento e dezesseis atos de linguagem, 

distribuídos em trinta e seis comportamentos alocutivos, cinco elocutivos e setenta e 

cinco delocutivos, o que corresponde a um percentual de 31% de alocução, 4% de 

elocução e 65% de delocução, como pode ser visualizado no gráfico a seguir. 

 
 

 
 

 

Gráfico 3: Geografia -  aula 8: comportamentos enunciativos. 

A aula de Geografia apresenta um padrão interacional que se distancia um pouco 

das demais aulas analisadas, pois o locutor não usa a alocução para estabelecer um 

diálogo com o seu interlocutor a princípio, ao contrário, ele usa o discurso de terceiros, 

Geografia 

Alocução 

Elocução 

Delocução 

http://www.memorialdoimigrante.org.br/index.html
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num comportamento delocutivo. Ao narrar um fato ocorrido e noticiado em um 

momento histórico, ele provoca no interlocutor um efeito de real. Esse efeito é reiterado 

ao fazer uso também do discurso relatado direto reproduzindo as palavras da estudante 

no Twitter. O locutor sabe que o enunciado da estudante, que ele reproduz na íntegra, 

possui um forte efeito patêmico. Ao incidir sobre a emoção do outro, obriga-o a ter uma 

atitude responsiva. 

(04) “Nordestino não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino 

afogado.” (p.184). 

A predominância da delocução sugere um não envolvimento do locutor em um 

tema polêmico como a xenofobia, é como se ele procurasse apagar sua presença em tal 

discussão. 

Apesar de assumir um comportamento delocutivo a fim de apresentar uma não 

implicação e um olhar objetivo para os fatos, não há neutralidade nos enunciados. Estes 

obedecem a uma intenção por parte de quem os enuncia. 

Nos enunciados de (05) a (10) o locutor prossegue com o comportamento 

delocutivo, informando o que ocorreu a seguir à declaração da estudante. Ele reproduz 

integralmente, inclusive com a representação gráfica do suporte utilizado, a página do 

Twitter, reiterando o efeito de real da situação comunicativa. Ele vai então apresentar 

três enunciados de diferentes sujeitos que representam três diferentes pontos de vista em 

resposta ao enunciado da estudante.  

(05) Em poucos minutos, dezenas de usuários entraram na polêmica, favoráveis 

e contrários à posição de Mayara. (p.184) 

(06) de @roberto_william: Sulistas que acusam nordestinos de “eleger” Dilma 

foram os mesmos que elegeram Tiririca (nordestino também). (p.184) 

(07) De @Evevys: Acho engraçado o Sudeste elege Romário, Bebeto e Tiririca. 

Agora critica o Nordeste por votar em Dilma. (p.184) 

(08) De@: Que palhaçada esse negócio de Norte?Nordeste versus Sul?Sudeste. 

Somos todos brasileiros e Dilma foi eleita por todas as regiões. (p.184) 

Esta pode ser considerada uma estratégia utilizada pelo locutor e que evidencia o 

seu reconhecimento da existência de múltiplos sujeitos interpretantes do seu texto. Pelo 

fato de apresentar três pontos de vista distintos, ele intenciona que o interlocutor se 

identifique com algum deles e mantenha o interesse na leitura da aula. 

Observa-se no trecho o mesmo comportamento delocutivo. O locutor relata os 

fatos que representaram as sanções ao comportamento da estudante. A escolha desse 



96 

 

relato, apesar da não implicação do locutor, não pode ser considerada neutra. É preciso 

deixar claro para o interlocutor que o comportamento da estudante fere a lei e é, 

portanto, condenável, estando sujeito a sanções. 

(09) O perfil original de Mayara foi deletado, 

(10) mas a jovem pode ser condenada pela Justiça, podendo pegar uma pena de 

dois a cinco anos de prisão por racismo, ou de três a seis meses por incitar assassinato 

na internet. (p.184) 

O comportamento alocutivo, isto é, a influência direta do locutor sobre o seu 

interlocutor por meio das perguntas ou das injunções, ocupa cerca de um terço dos atos 

de linguagem, quase a mesma proporção da aula de Língua Portuguesa. Observa-se, no 

entanto, um menor número de atos elocutivos. A delocução ocupa cerca de 70% da aula, 

embora não se considere que haja neutralidade por parte do locutor, pois o seu ponto de 

vista pode ser notado nas marcas linguísticas tais como advérbios ou adjetivos que 

indicam sua avaliação sobre os fatos, como por exemplo,  

(98) Essa é, sem dúvida, uma questão de difícil solução. (p.198). 

O aspecto interacional pode ser percebido também pelos traços de oralidade 

inerentes ao gênero aula e que orientam o modo argumentativo do discurso. As 

inserções, reformulações, repetições reforçam o propósito didático do texto de fazer o 

interlocutor-aluno aderir à proposição do locutor- professor e que se expressa nos 

objetivos da aula. 

As inserções que têm por função não só apresentar ilustrações ou explicações, 

que auxiliem o interlocutor à apreensão do sentido do tópico em questão, mas também 

podem desempenhar uma função interacional, seja por meio de perguntas retóricas ou 

de comentários com o objetivo de manter o interesse e a atenção do interlocutor e 

exigir-lhe uma participação no discurso. Por tratar-se de um discurso didático, muitas 

dessas inserções oferecem suporte à argumentação que está sendo desenvolvida, como 

se oberva nos exemplos a seguir: 

(11) E VOCÊ DE ONDE VEIO? DE ONDE VIERAM SEUS PAIS, AVÓS, 

BISAVÓS...?(p.185) 

(35) EM SUA FAMÍLIA, HÁ OU HOUVE ALGUÉM QUE PODE SER 

DENOMINADO IMIGRANTE OU EMIGRANTE? QUEM? VOCÊ SABERIA DIZER 

A ORIGEM E O DESTINO DESTA PESSOA? (p.188) 
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(43) AGORA VAMOS IMAGINAR QUE O MOVIMENTO, INICIADO NO 

TWITER, OBTIVESSE SUCESSO E OS MIGRANTES NORDESTINOS QUE 

RESIDEM EM SÃO PAULO FOSSEM PERSEGUIDOS? (p.190, seção 3) 

(44) IMPOSSÍVEL? 

(86) VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE XENOFOBIA? (p.196) 

(92) O OBJETIVO? (p.198) 

(94) OS ARGUMENTOS? (P.198) 

A seguir, apresentam-se alguns exemplos de reiterações e reformulações, que 

como já mencionado, visam corroborar a argumentação. 

(16) De fato, de acordo com o IBGE, o percentual de brancos e pretos no Brasil 

vem se reduzindo desde 1940 o que deve indicar uma crescente miscigenação. (p.185).   

(25) A migração é, portanto, um fenômeno antigo que tem ocorrido, com maior 

ou menor frequência, maior ou menor intensidade, ao longo da História. (p.187) 

(26) Assim, toda pessoa que se transfere de seu lugar de nascimento ou de 

residência para outro lugar, região ou país é denominado migrante. (p.187) 

(66) Mas aquele que reponde pelos maiores fluxos de deslocamento é a 

desigualdade norte-sul, ou seja, a saída da população dos países mais pobres em busca 

de melhores condições de vida nos países mais ricos. (p.194) 

(77) Apesar da diversidade étnica da população mundial, os cientistas afirmam 

que somos todos iguais, ou seja, que a espécie humana tem as mesmas características 

genéticas e que, portanto, não se pode falar de diferentes “raças”. (p.196) 
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4.2.4. Matemática: aula 4: A letra como incógnita- equações do primeiro grau 

Nesta aula, a intenção do professor-autor, no papel de sujeito enunciador e que 

está expressa nos objetivos da aula, é de que o interlocutor- aluno consiga visualizar o 

princípio da igualdade numa equação; consiga compreender estratégias para resolução 

de equações do primeiro grau; utilize as propriedades das operações para resolver 

equações e seja capaz de verificar a razoabilidade da solução encontrada. 

A seguir apresentam-se os atos de linguagem que representam a fala do 

professor para conduzir o processo de aprendizagem. 

   

Trechos extraídos da aula 4 de Matemática Comportamentos 

Enunciativos 

01 PARA INÍCIO DE CONVERSA...(p.8) ALOCUTIVO 

02 VOCÊ TEM UM TELEFONE CELULAR? OU 

CONHECE ALGUÉM QUE TENHA?(p.8) 

ALOCUTIVO 

03 VOCÊ SABIA QUE O TELEFONE CELULAR É UM 

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE MAIS SE 

POPULARIZA E QUE, EM 2001, JÁ TÍNHAMOS 

MAIS DE 212 MILHÕES NO BRASIL? ( p.8) 

ALOCUTIVO 

04 (Ou seja, há mais celulares no Brasil do que brasileiros!) 

(p.8) 

Delocutivo 

05 Escolher o celular, no entanto, pode não ser uma tarefa 

simples! (p.8)  

Delocutivo 

06 São várias ofertas tanto de aparelhos quanto de planos e 

tem se tornado cada vez mais difícil fazer a melhor 

escolha. (p.8)  

Delocutivo 

07 São muitos fatores que devem ser levados em 

consideração. (p.8) 

Delocutivo/ 

08 MAS VAMOS AQUI CONSIDERAR APENAS A 

QUANTIDADE DE MINUTOS QUE 

UTILIZAREMOS O TELEFONE POR MÊS (p.8) 

ALOCUTIVO 

09 OBSERVE ABAIXO ALGUNS PLANOS 

DISPONÍVEIS: (p.8) 

ALOCUTIVO 

10 COMO ESCOLHER O MELHOR PLANO DE 

TELEFONIA, A PARTIR DE SITUAÇÕES 

APRESENTADAS? (p.8) 

ALOCUTIVO 

11 Essa decisão dependerá da quantidade de minutos que 

serão utilizados mensalmente. (p.8) 

Delocutivo/ 

12 QUAL SERIA A MELHOR ALTERNATIVA, PARA 

QUEM UTILIZA, POR MÊS, 

A) 50 MINUTOS 

B) 100 MINUTOS 

C) 120 MINUTOS 

D) 200 MINUTOS (p.8) 

ALOCUTIVO 

13 Em equações matemáticas, utilizamos uma “letra” para 

representar valores que não conhecemos e que não 

podem ser qualquer uma que queiramos. ( p.9, Situação 

Problema 1)  

Elocutivo 
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14 Dizemos, assim, que essa letra é a incógnita da 

equação. (p.9) 

Elocutivo 

15 VAMOS UTILIZAR A SITUAÇÃO DOS PLANOS DE 

TELEFONIA, CITADOS ANTERIORMENTE, PARA 

EXEMPLIFICAR. (p.9) 

ALOCUTIVO/ 

16 OBSERVE O QUADRINHO ABAIXO: (p.9) ALOCUTIVO 

17 OBSERVE COMO O VENDEDOR PENSOU: 

Plano D: R$1,39 por minuto 

(tabela) (p.10) 

ALOCUTIVO 

18 O vendedor escreveu, portanto, 

1,39t = 160  

Ou seja, o valor de cada minuto vezes a quantidade de 

minutos utilizados pelo comprador dever ser igual a 

R$160,00. (p.10) 

Delocutivo 

19 a) COMO ELE PODERIA ENCONTRAR A 

QUANTIDADE DE MINUTOS? (p.10) 

ALOCUTIVO 

20 Plano B: R$83,00 para utilizar 90 minutos e R$0,71 para 

cada minuto que exceder esses 90 minutos. 

(tabela) (p.10) 

Delocutivo  

21 O vendedor escreveu, portanto, 

83+ 0,71. (t-90) = 160   (p.11) 

Ou seja, 83 reais mais o valor da quantidade de minutos 

a serem utilizados que excederam o plano, isto é “t” (os 

minutos utilizados que não conhecemos) menos 90min 

vezes 0,71 reais, sendo o valor total igual a 160,00 reais. 

(p.11) 

Delocutivo  

22 b) COMO ELE PODERIA ENCONTRAR A 

QUANTIDADE DE MINUTOS 

UTILIZADOS? (p.11) 

ALOCUTIVO 

23 OBSERVE QUE, NUMA EQUAÇÃO, COMO A QUE 

VIMOS NA ATIVIDADE ANTERIOR, TEMOS O 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE QUE NOS REMETE 

AO CONCEITO DE EQUILÍBRIO: (p.11). 

ALOCUTIVO 

24 O mesmo equilíbrio da balança de dois pratos que os 

armazéns utilizavam tempos atrás, antes das máquinas 

digitais. (p.11) 

Delocutivo 

25 VOCÊ JÁ UTILIZOU OU VIU ALGUÉM UTILIZAR 

UMA BALANÇA DE PRATOS? 

(imagem da balança) (p.11) 

ALOCUTIVO/ 

26 Ela é utilizada para comparar “pesos”. (p.11) Delocutivo 

27  OBSERVE QUE A BALANÇA MOSTRADA ESTÁ 

EQUILIBRADA, (p.11) 

ALOCUTIVO 

28 Isto significa que os três sacos juntos pesam 600 g. Delocutivo 

29 Este equilíbrio pode ser mantido, ou seja, os “pesos” 

continuam sendo iguais se ocorrerem algumas situações, 

como as mostradas a seguir: (p.11)  

Delocutivo 

30 1ª situação: se os elementos forem trocados de pratos. 

(imagem da balança) (p.12) 

Delocutivo 

31 2ª situação: se acrescentarmos outros elementos de 

mesmo “peso” a cada um dos pratos. 

(imagem da balança) (p.12) 

Elocutivo 

32 3ª situação: se retirarmos elementos de mesmo “peso” Elocutivo 
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de cada um dos pratos. 

(imagem da balança) (p.12) 

33 4ª situação: se multiplicarmos os elementos existentes 

em cada um dos pratos pelo mesmo valor. 

(imagem da balança) (p.12 e 13) 

Elocutivo 

34 5ª situação: se dividirmos os elementos existentes em 

cada um dos pratos pelo mesmo valor. 

(imagem da balança) (p.13) 

Elocutivo 

35 Todas as situações utilizadas na balança de pratos, 

podem ser utilizadas quando a ideia de equilíbrio da 

balança for substituída pela ideia de igualdade das 

equações. (p.13) 

Delocutivo/ 

36 Trazendo essas propriedades da balança para uma 

equação, VEJAMOS COMO PROCEDERÍAMOS 

PARA SOLUCIONAR A EQUAÇÃO: 

5x + 230 = 2x - 130  (p.13) 

ALOCUTIVO 

37 PERCEBA QUE, COMO NA BALANÇA, UM LADO 

DA EQUAÇÃO PRECISA SER IGUAL AO OUTRO.  

( p.13) 

ALOCUTIVO 

38 Como queremos calcular o valor de  x, vamos isolá-lo 

no primeiro membro da igualdade. (p.13) 

Elocutivo 

39 Para tal temos de subtrair 2x a ambos os lados da 

igualdade para que não se altere a igualdade ( como na 

balança de dois pratos). (P.13) 

i. 5x – 2x+ 230 = 2x – 2x - 130 

Elocutivo 

40 ii. Obtemos a equação equivalente: 3 x + 230 = - 

130(p.14) 

Elocutivo 

41 1. para eliminar 230 do primeiro membro, 

subtraímos 230 aos dois lados da equação, que 

é o mesmo que somar o simétrico de 230. (p.14) 

Elocutivo 

42 i. Temos: 3x + 230 – 230 = - 130 – 230(p.14) Elocutivo 

43 ii. Obtemos igualdade: 3x = -360 (p.14) Elocutivo 

44 2. Se 3x valem -360, então 1x= x valerá -120. O 

que é o mesmo que dividirmos ambos os 

membros da equação por 3. (p.14) 

Elocutivo 

45  AGORA QUE VOCÊ JÁ VIU VÁRIAS 

POSSIBILIADES DE SIMULAÇÕES COM 

BALANÇAS E RESOLVEMOS UMA EQUAÇÃO , 

OBSERVE A BALANÇA A SEGUIR: 

(imagem da balança) (p.14) 

ALOCUTIVO 

46 SUPONHA QUE OS ELEMENTOS POSSUAM OS 

SEGUINTES “PESOS”: 

 manga:50 g 

 melancia: 1250g (p.15) 

ALOCUTIVO 

47 QUANTO DEVERÁ PESAR CADA SACO DE 

FARINHA, SABENDO QUE A BALANÇA ESTÁ EM 

EQUILÍBRIO? (p.15) 

ALOCUTIVO/ 
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48 OBSERVE QUE, NESTE CASO, NÃO 

CONHECEMOS O ‘PESO” DO SACO DE 

FARINHA.(p.15) 

ALOCUTIVO 

49 Nessa situação, podemos dizer que o seu “peso” é uma 

incógnita. (p.15) 

Elocutivo 

50 Assim, se denominarmos o “peso” de cada saco de 

farinha por x, poderemos escrever esta situação da 

seguinte forma: 

50 + 1250 + 2X = 1800 (p.15) 

Elocutivo 

51 Esta expressão matemática traduz a frase: o peso de uma 

manga somado com o peso de uma melancia e com o 

peso de dois sacos de farinha, é equivalente a 1800 

gramas. (p.15) 

Delocutivo 

52 ENCONTRE UMA ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO 

DA EQUAÇÃO E REGISTRE-A. (p.15) 

ALOCUTIVO 

53 OBSERVE A BALANÇA ABAIXO. ALOCUTIVO 

54 QUAL O VALOR DE x PARA QUE ELA ESTEJA EM 

EQUILÍBRIO? (p.15) 

ALOCUTIVO 

55 RESOLVA AS EQUAÇÕES ABAIXO: 

(p.15) 

ALOCUTIVO 

56 [Como vimos nas atividades anteriores,] as equações 

podem ter solução nos diversos conjuntos numéricos, 

tais como: naturais, inteiros,  racionais e reais. (p.16,) 

Delocutivo 

57 RESOLVA AS EQUAÇÕES ABAIXO. ALOCUTIVO/ 

58 VERIFIQUE A QUAIS CONJUNTOS NUMÉRICOS 

PERTENCEM AS SOLUÇÕES ENCONTRADAS. 

(p.16) 

ALOCUTIVO 

59 NESTA UNIDADE, TRABALHAMOS OS  

PROCEDIMENTOS DE RESOLUÇÃO DAS 

EQUAÇÕES E SEU USO NA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS. (p. 17)  

ALOCUTIVO 

60 [voltando ao problema inicial!] São várias ofertas tanto 

de aparelhos quanto de planos e tem se tornado cada vez 

mais difícil fazer a melhor escolha. (p 17) 

Delocutivo 

61 São muitos fatores que devem ser levados em 

consideração (p.17) 

Delocutivo 

62 MAS VAMOS AQUI CONSIDERAR APENAS A 

QUANTIDADE DE MINUTOS QUE 

UTILIZAREMOS O TELEFONE POR MÊS (p.17) 

ALOCUTIVO 

63 OBSERVE ABAIXO ALGUNS PLANOS 

DISPONÍVEIS: (p.17) 

(imagem do quadro com os vários planos) 

ALOCUTIVO 

64 COMO ESCOLHER O MELHOR PLANO DE 

TELEFONIA, A PARTIR DE SITUAÇÕES 

APRESENTADAS? (p.17) 

ALOCUTIVO 

65 [Como comentamos anteriormente,] essa decisão 

dependerá da quantidade de minutos que será utilizada 

mensalmente. (p.17) 

Delocutivo 

66 QUAL SERIA A MELHOR ALTERNATIVA PARA 

QUEM UTILIZA, POR MÊS, 

A) 50 MINUTOS 

 (imagem do quadro com o cálculo, p. 17)) 

ALOCUTIVO 

67 Melhor opção: Plano D.(p.17) Delocutivo 

68 VOCÊ SABIA QUE AS RELAÇÕES ACIMA ALOCUTIVO 
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PODERIAM SER REPRESENTADAS 

GRAFICAMENTE? (p.19) 

69 OBSERVE COMO OS PLANOS PODERIAM SER 

REPRESENTADOS GRAFICAMENTE: 

(imagem do gráfico, p.19) 

ALOCUTIVO 

70 OBSERVE QUE HÁ COMO ANALISAR QUANDO 

UM PLANO DEIXA DE SER MELHOR  QUE O 

OUTRO (p.19) 

ALOCUTIVO 

71 Analisando o comportamento da função representada 

por seu gráfico.(p.19) 

Delocutivo 

72 No entanto, esse é assunto que poderemos explorar mais 

à frente, ao estudarmos função. (p.19) 

Elocutivo  

Quadro 7: Matemática – aula 4: comportamentos enunciativos 

Os setenta e dois atos de fala identificados na aula de Matemática estão 

distribuídos em  trinta e cinco comportamentos alocutivos, dezesseis elocutivos e vinte e 

um delocutivos, o que corresponde a 49% de alocução, 22% de elocução e 29% de 

delocução,  o que melhor pode ser visualizado no gráfico a seguir.  

 

 

 
 

Gráfico 4: Matemática - aula 4: comportamentos enunciativos 

 

Como se pode observar, a aula de Matemática foi a que apresentou um 

percentual maior de atos alocutivos dentre as aulas analisadas, o que caracterizaria uma 

busca por uma maior interatividade, o que se verifica pela forte presença do locutor na 

cena discursiva e por sua relação direta com o interlocutor.  

De acordo com Charaudeau, (2009, a), por meio do comportamento alocutivo. 

O sujeito falante enuncia sua posição em relação ao interlocutor no momento 

em que, com o seu dizer, o implica e lhe impõe um comportamento. Assim, o 

locutor age sobre o interlocutor (ponto de vista acional)). (p.82) 

Matemática 

Alocução 

Elocução 

Delocução 
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As modalidades alocutivas apresentam um valor pragmático pela sua força 

ilocutória, segundo Searle (1982,apud KERBRAT-ORECCHIONI, 2005, p.31), os atos 

de linguagem em que “tentamos mandar outrem fazer coisas” estariam entre os atos 

diretivos.  

A Matemática é uma disciplina cuja linguagem necessita se apoiar em elementos 

concretos para fazer sentido para o aprendiz. Portanto, a apresentação de situações que 

remetam ao real e o uso de imagens são recursos que auxiliam no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Segundo Barreto (2007, p.28) 

A Matemática é uma ciência difícil de ensinar. A formalidade de uma 

linguagem própria associada à frequente necessidade de raciocínio lógico e 

abstrato fazem da Matemática um desafio para alunos e professores. O 

elemento imagético é particularmente importante na representação espacial, 

[...] contribuindo para a visualização de conceitos. No entanto, ensinar 

Matemática contando histórias, contextualizando situações, utilizando-se da 

linguagem escrita, é uma prática a que poucos professores devotam atenção. 

 

Pode-se notar que essa aula se apoia fortemente no elemento imagético. A todo 

instante o locutor usa o comportamento da injunção para dirigir o olhar e a atenção do 

interlocutor para as imagens e situações, como se verifica nos exemplos a seguir. 

(09) OBSERVE ABAIXO ALGUNS PLANOS DISPONÍVEIS: (P.8) 

(16) OBSERVE O QUADRINHO ABAIXO: (P.9) 

(27) OBSERVE QUE A BALANÇA MOSTRADA ESTÁ EQUILIBRADA. 

(p.11) 

(45) AGORA QUE VOCÊ JÁ VIU VÁRIAS POSSIBILIADES DE 

SIMULAÇÕES COM BALANÇAS E RESOLVEMOS UMA EQUAÇÃO, 

OBSERVE A BALANÇA A SEGUIR: (p.14). 

 (53) OBSERVE A BALANÇA ABAIXO. (p.15) 

(63) OBSERVE ABAIXO ALGUNS PLANOS DISPONÍVEIS: (p.17) 

 

O locutor se aproxima do interlocutor ao usar a primeira pessoa do plural. É 

necessário que o aluno perceba a presença do professor ao seu lado orientando os 

percursos que ele deve seguir. Vejamos alguns exemplos: 

(31) 2ª situação: se acrescentarmos outros elementos de mesmo “peso” a cada 

um dos pratos. 

(32) 3ª situação: se retirarmos elementos de mesmo “peso” de cada um dos 

pratos. 

(imagem da balança) (p.12) 

(33) 4ª situação: se multiplicarmos os elementos existentes em cada um dos 

pratos pelo mesmo valor. 

(imagem da balança) (p.12 e 13) 
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(36) Trazendo essas propriedades da balança para uma equação, VEJAMOS 

COMO PROCEDERÍAMOS PARA SOLUCIONAR A EQUAÇÃO: 

5x + 230 = 2x - 130 (p.13) 

 

(38) Como queremos calcular o valor de x, vamos isolá-lo no primeiro membro 

da igualdade. (p.13) 

O processo interacional da aula também se pode verificar nas marcas da 

oralidade tais como nas reformulações, repetições e reiterações conforme os exemplos a 

seguir: 

(18) O vendedor escreveu, portanto, 

1,39t = 160  

Ou seja, o valor de cada minuto vezes a quantidade de minutos utilizados pelo 

comprador dever ser igual a R$160,00. (P.10) 

 

(21) O vendedor escreveu, portanto, 

83+ 0,71. (t-90) = 160 (p.11) 

Ou seja, 83 reais mais o valor da quantidade de minutos a serem utilizados que 

excederam o plano, isto é “t” (os minutos utilizados que não conhecemos) menos 

90min vezes 0,71 reais, sendo o valor total igual a 160,00 reais. (p.11) 

 

(29) Este equilíbrio pode ser mantido, ou seja, os “pesos” continuam sendo 

iguais se ocorrerem algumas situações, como as mostradas a seguir: (p.11) 

 

(56) Como vimos nas atividades anteriores,] as equações podem ter solução nos 

diversos conjuntos numéricos, tais como: naturais, inteiros, racionais e reais. 

(p.16, ATIV. 3) 

 

(60) [voltando ao problema inicial!] São várias ofertas tanto de aparelhos quanto 

de planos e tem se tornado cada vez mais difícil fazer a melhor escolha. (p 17) 

 

(65) [Como comentamos anteriormente,] essa decisão dependerá da quantidade 

de minutos que será utilizada mensalmente. (p.17) 
 

A seguir, apresenta-se um gráfico comparativo das modalidades enunciativas das 

quatro aulas analisadas. 
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Gráfico 5: Gráfico comparativo dos comportamentos enunciativos das quatro aulas. 

 

Como se observa, o gráfico aponta para um padrão de interação similar em três 

das aulas analisadas. Os atos delocutivos predominam nas aulas de Língua Portuguesa, 

Química e Geografia, seguidos dos atos alocutivos, que representam cerca de 30% dos 

comportamentos enunciativos nessas três aulas. A elocução vem em terceiro lugar, 

apresentando um menor número de atos. Observa-se também que na aula de Geografia a 

elocução é bastante reduzida, o que pode ser interpretado como um não envolvimento 

do locutor no tema da aula.  A aula de Matemática, por outro lado, se distancia desse 

padrão por concentrar na alocução um maior número de atos, indicando assim, um 

maior grau de interatividade.  Esta aula apresenta também uma distribuição mais 

equilibrada entre elocução e delocução.  
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Considerações Finais 

A trajetória da EaD sempre foi de certa forma influenciada pela evolução 

tecnológica das mídias: a princípio apoiou-se apenas na mídia impressa, depois se valeu 

do rádio, em seguida da mídia televisiva e,  mais recentemente  está associada ao uso 

das mídias digitais.  Atualmente a internet permite alterar o conceito de distância, 

possibilitando interações tanto síncronas quanto assíncronas nos processos educativos. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferecem recursos multimídias cada vez mais 

sofisticados. Apesar de tudo isso, os materiais impressos continuam se constituindo no 

principal recurso pedagógico da maioria dos cursos.  Uma das razões para tal reside na 

falta de estrutura tecnológica em muitos países, o que faz com que a internet não esteja 

ainda ao alcance de todos. Sendo assim, o material impresso se constitui num 

importante fator de democratização do ensino.    Pode-se apontar, no entanto, algumas 

limitações da mídia impressa. Dentre elas, destacam-se o baixo nível de dinamicidade 

na interatividade e o fato de depender mais especificamente da competência leitora dos 

usuários, uma vez que se apoia prioritariamente no texto escrito.  

Verifica-se que, no Brasil, a modalidade de EaD, nas suas diferentes vertentes,  

vem sendo tradicionalmente  adotada na EJA.  Essa modalidade de ensino tem-se 

revelado como a mais adequada para atender a esse segmento da população que, pelas 

características socioeconômicas, tem dificuldades de frequentar a escola assiduamente 

em horários fixos. A regulamentação da modalidade de EaD para a EJA pela Resolução 

nº 3 de 2010 veio legitimar ações e políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Ao 

assumir a gestão da EJA junto à SEEDUC, o CEDERJ, órgão responsável pela EaD no 

Estado, veio ratificar essa modalidade de ensino para o segmento de jovens e adultos. 

Como se sabe, esse público, em geral, apresenta um baixo letramento devido ao seu 

afastamento da escola por um longo período. Portanto, é imprescindível que os autores 

de materiais impressos para esse grupo dispensem especial atenção à linguagem. 

Considera-se que a linguagem é uma atividade social (Koch, 2011), pois é por meio 

dela que será estabelecida a interação entre professor, aluno e o conteúdo de ensino, 

favorecendo uma aprendizagem significativa.  

A linguagem, no entanto, não é transparente; cada ato de linguagem se constitui 

em um lugar de implícitos que dependem de conhecimentos partilhados entre os 

interlocutores para a construção dos sentidos. Como postula Charaudeau (2009a), cada 

ato de comunicação constitui-se numa expedição e numa aventura, uma vez que o 
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sujeito comunicante e enunciador não possui absoluta certeza de que o sujeito 

interpretante captará a sua intenção. Como num jogo, o sujeito comunicante aposta que 

sua intenção será reconhecida pelo outro e, para tanto, faz uso das estratégias que a 

situação comunicativa lhe permite. 

Considerando que a aprendizagem ocorre por meio da interação, este trabalho 

teve como objetivo investigar de que forma essa interação se dá em aulas na modalidade 

de EaD, extraídas de um material impresso preparado pelo CEDERJ, em que professor e 

aluno não estão presentes simultaneamente. 

A análise dos textos escritos das aulas foi feita com base no suporte teórico da 

Semiolingúsitica e da Linguística Textual. O quadro das modalidades enunciativas do 

discurso deu suporte à classificação dos atos de linguagem das quatro aulas selecionadas 

(Matemática, Língua Portuguesa, Química e Geografia). O que se verificou então foi 

uma predominância dos comportamentos delocutivos nas aulas. O número elevado de 

asserções evidencia o foco na transmissão do conteúdo, revelando aulas, sobretudo, 

expositivas. Os comportamentos alocutivos representaram apenas cerca de um terço de 

cada aula. A exceção ficou por conta da aula de Matemática, em que houve um maior 

percentual de atos alocutivos (49%), que revelam uma maior busca pela interatividade.  

Em geral, as aulas se iniciaram com modalidades alocutivas com o propósito de 

estabelecer o diálogo com o aluno. Elas são testemunhas da influência direta do 

professor-autor sobre o interlocutor-aluno. Por meio das perguntas e da interpelação, o 

professor, dirigindo-se ao aluno por você, obriga-o a se posicionar no discurso e inicia 

com ele uma relação dialógica.  

Na aula de Geografia, no entanto, o autor optou por iniciar com atos delocutivos. 

Ao apresentar o relato de um fato gerador de um efeito patêmico, intencionou provocar 

uma atitude responsiva no leitor, captando-lhe a atenção para o tema da aula. 

Nos comportamentos elocutivos, o professor se insere na cena discursiva pelo 

emprego da primeira pessoa do plural, criando assim um efeito de aproximação com o 

aluno e diminuindo a assimetria entre eles. 

As marcas de interação também podem ser verificadas nos inúmeros traços de 

oralidade presentes nos textos das aulas. Os professores reproduzem na escrita muitos 

dos atos de linguagem empregados em uma aula presencial, o que evidencia que é o 

propósito comunicativo do gênero discursivo aula, que determina as estratégias 

discursivas. Como postula Marcuschi (2010) “Os sentidos e as respectivas formas de 

organização linguística dos textos se dão no uso da língua como atividade situada.” 
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(p.43). 

A predominância da delocução em quase todas as aulas nos leva a concluir que o 

professor ainda desempenha o papel central na aula, cabendo-lhe a tarefa de “ensinar” 

os conteúdos da disciplina.  

Apesar de a análise incidir sobre material impresso é importante destacar que 

esse material foi concebido para a EaD, uma modalidade de ensino que atualmente está 

associada ao uso das mídias digitais. Por esta razão, o material impresso para EaD 

possui características hipertextuais e multimodais, tornando possível intermediar a 

escrita com outras linguagens. A indicação de links pode conduzir não só a outros textos 

escritos como também a arquivos sonoros ou audiovisuais, o que potencializa a função 

pedagógica do material. Algumas disciplinas, por exemplo, poderiam se valer de um 

vídeo ou de uma animação para favorecer a compreensão de um conceito mais abstrato.  

Julga-se pertinente ressaltar que escrever para a EaD é uma nova atribuição que 

os professores vêm assumindo. Essa não é, no entanto, uma habilidade que tenham 

desenvolvido na sua formação.  Com relação ao material didático analisado, por tratar-

se de um projeto piloto, os professores foram aprendendo na prática, isto é, durante o 

desenvolvimento do projeto. 

Para finalizar este trabalho, caberia uma reflexão sobre a relação com o saber e 

os novos papéis exigidos de professores e aprendizes em tempos de cibercultura, em 

que o conhecimento não pertence apenas a um grupo privilegiado de pessoas, ao 

contrário, encontram-se no ciberespaço para ser compartilhado por todos. 

O grande desafio que se coloca para os sistemas educativos é o reconhecimento 

do novo modelo de sociedade que emergiu a partir do desenvolvimento tecnológico que 

provocou mudanças estruturais na relação com a informação e com o conhecimento. 

Segundo (MARTIN- BARBERO, 2006, p.56) “A diversificação e a difusão do saber, 

fora da escola, são dois dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação propõe 

ao sistema educativo”. Segundo o mesmo autor  

a tecnologia deixou de ser meramente instrumental para espessar-se, 

condensar-se e converter-se em estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a 

alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de percepção e  de linguagem, a 

novas sensibilidades e escritas (p.54) 

 

Levy (2010,p.173) advoga a necessidade de se desenvolver uma nova pedagogia. 

Segundo ele 

a principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos 

conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua 

competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o 
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pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos 

grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no 

acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca de 

saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos 

percursos de aprendizagem etc. 

 

Na EaD, sobretudo, o suporte das tecnologias de informação e comunicação 

requer mudanças nos métodos de ensino, porém a mediação do professor para o acesso 

ao conhecimento continua sendo indispensável (Levy, op.cit.). Essa nova pedagogia 

visa, em última instância, desenvolver a autonomia no aprendiz para que, 

gradativamente, possa gerir a sua própria aprendizagem. Isso se faz necessário devido à 

velocidade das mudanças em todas as áreas do conhecimento, o que exige que a 

aprendizagem seja um processo contínuo ao longo da vida (lifelong learning). Nesse 

contexto, o acesso de todos à tecnologia, em especial dos mais carentes, que, por razões 

sociais ficaram de fora da educação formal, constitui-se em um fator importante para 

diminuir as desigualdades.   

Paralelamente ao acesso à tecnologia, é imprescindível se investir na formação 

do professor para atuar nesse novo cenário a fim de que a educação possa se adequar à 

realidade em que se vive.  É mister, então, que os atores envolvidos no processo 

educativo reconheçam as mudanças de paradigmas e o surgimento de uma nova 

dinâmica de relação com o saber, bem como as possibilidades de uso das novas 

linguagens no processo pedagógico. Cada vez mais a busca do diálogo e da 

interatividade são fatores primordiais no processo de ensino e aprendizagem.  Ao 

professor caberia formular as questões pertinentes e traçar os percursos para que o aluno 

pudesse desempenhar um papel mais ativo, tornando-se gradativamente protagonista na 

construção de seu próprio conhecimento. 

Ao mesmo tempo a complexidade da época atual e a difusão do conhecimento 

levam à necessidade do diálogo e do compartilhamento entre as disciplinas. Os 

conteúdos não têm sentido em si mesmos, de forma estanque, mas sim aplicados a um 

contexto dinâmico de realidade. Em relação ao aluno da EJA em especial, esse é um 

fator determinante para uma aprendizagem bem sucedida, uma vez que há a necessidade 

de que ele perceba a relação entre o que lhe está sendo ensinado e a sua realidade 

imediata.  

Os aspectos comunicacionais dos materiais didáticos são, portanto extremamente 

relevantes nesse cenário, uma vez que a linguagem é o instrumento simbólico que 

permite a interação entre os homens e que conduz à aprendizagem.  
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